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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að sýna fram á að staðalmyndaógn 

(stereotype threat) frekar en félagsleg auðveldun (social facilitation) hafi 

áhrif á þátttöku og frammistöðu kvenna í karlmannlegum íþróttum. 

Forathugun (N = 66) sýndi að sipp er hvorki talin kvenleg né karlmannleg 

æfing og bekkpressa er talin karlmannleg æfing. Því var spáð að vegna 

félagslegrar auðveldunar myndu þátttakendur standa sig betur í sippi í hóp 

frekar en ein og karlar standa sig betur í bekkpressu í hópi en einir. Reynt var 

að virkja staðalmyndaógn hjá konum þegar meta átti þær í bekkpressu innan 

um karla og því spáð að í kjölfarið myndu þær standa sig verr í bekkpressu 

innan um karla en innan um konur. Því var spáð að konur myndu mælast 

hærri á líkamskvíða og matskvíða en karlar. Þátttakendur voru 114 nemendur 

við Menntaskólann á Akureyri. Ekki kom fram munur á frammistöðu í sippi 

eða bekkpressu eftir því hvort þátttakendur voru metnir einir, í hópi af sama 

kyni eða í hópi beggja kynja. Konur kusu hins vegar sjaldnast að taka þátt í 

bekkpressu og sippi innan um karla auk þess skoruðu þær marktækt hærra á 

matskvíða og líkamskvíða en karlar. 
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Margar rannsóknir hafa verið gerðar um jákvæð og neikvæð áhrif áhorfenda á 

frammistöðu í verkefnum og í íþróttum. Íþróttir hafa í gegnum tíðina öðlast sess sem 

karlmannlegar, hlutlausar eða kvenlegar (Koivula, 2001). Þær samræmast því 

staðalmyndum kvenna misvel. Þetta ósamræmi staðalmynda getur komið niður á þátttöku 

og frammistöðu á margvíslegan hátt. Sjálfs-framsetningar líkan (self-presentation model) 

skýrir skynjun fólks á mati annarra á frammistöðu sinni í ýmsum verkefnum og hvernig 

fólk leggur sig fram í verkefnum í samræmi við hvernig það vill birtast öðrum (Bond, 

1982). Þegar að neikvæð staðalmynd hóps er birt meðlimum hans getur það bitnað á 

frammistöðu einstaklinga sem tilheyra hópnum vegna staðalmyndaógnar (stereotype 

threat). Sú rannsókn sem hér verður lýst fjallar meðal annars um vilja kvenna til að taka 

þátt í bekkpressu innan um karla og getur skynjun á mati annarra spilað þátt í þeim vilja. 

Annars vegar verður skoðuð frammistaða kvenna í bekkpressu innan um aðrar konur eða 

einar og hinsvegar innan um bæði karla og konur. Þá gætu konur kosið að taka ekki þátt 

innan um karla vegna þess þær telja sig ekki geta leyst verkefnið eins vel og karlar. Það 

gæti verið að þær séu viðkvæmari fyrir mati karla en mati annarra kvenna. Til þess að átta 

sig betur á viðkvæmni fyrir mati í mismunandi aðstæðum var líkamskvíði og matskvíði 

mældur í kjölfar þess að vera metinn af annað hvort konum eða bæði konum og körlum.  

Félagsleg auðveldun og félagsleg hömlun í íþróttum. 

Triplett (1898) tók fyrstur eftir því að hjólreiðamenn hjóluðu hraðar í hóp en einir. 

Eftir að hann rannsakaði þetta frekar lagði hann til að þessi áhrif kæmu fram vegna þess 

að nærvera annarra skerpti á eðlislægu keppnisskapi. Hann prófaði tilgátu sína með því 

að láta börn snúa handfangi eins oft og þau gátu. Annars vegar ein og hins vegar í keppni 

við annað barn. Hann tók eftir því að sum börnin stóðu sig betur í keppni við önnur börn 

en ein og önnur börn stóðu sig verr í keppni við annað barn. Margar rannsóknir hafa 

verið gerðar í kjölfarið til að átta sig betur á hvað það er sem annars vegar ýtir undir betri 

frammistöðu sumra en veldur verri frammistöðu hjá öðrum í hópi. Allport (1924) var 

fyrstur til að nota hugtakið félagsleg auðveldun (social facilitation) sem hann skilgreindi 

sem „aukið viðbragð við að sjá eða heyra í öðrum framkvæma sömu hreyfingu“ (Allport, 

1924, bls. 262).  

Zajonc (1965) útskýrði með driftilgátu sinni (generalized drive hypothesis) hvernig 

nærvera annarra getur bætt frammistöðu í einföldum eða vel æfðum verkefnum en bitnað 

á frammistöðu flókinna eða óæfðra verkefna. Hann taldi hvoru tveggja gerast vegna 
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aukinnar örvunar. Síðustu áratugi hafa þessi áhrif áhorfenda aðallega verið skýrð með 

kenningum um athygli, þar sem áhorfendur eru taldir draga athygli frá verkefninu sem 

síðan bitnar á frammistöðunni („distraction–conflict hypothesis:“ Sanders, Baron og 

Moore, 1978; „overload hypothesis:“ Baron, 1986; „feedback-loop model“; Carver og 

Scheier, 1981; „capacity model“: Manstead og Semin, 1980). 

Worringham og Messick (1983) rannsökuðu vegalengdir sem konur skokkuðu 

annars vegar þegar önnur kona var viðstödd en sneri í burtu og veitti þeim enga athygli 

og hins vegar þegar önnur kona var viðstödd en sneri nú að skokkurunum og veitti þeim 

athygli. Þegar skokkurunum var veitt athygli hlupu þær marktækt lengra. Einnig hafa 

rannsóknir sýnt að frammistaða verður betri í verkefnum þar sem beita þarf  krafti í 

nærvist annarra þátttakenda en þegar að þátttakendur spreyttu sig einir (Beckmann og 

Strang, 1992; Moede, 1920).  Þessar niðurstöður má útskýra með driftilgátu Zajonc 

(1965) með hliðsjón af flokkun Bös (1987) á hreyfigetu (motor abilities). 

Bös (1987) skilgreindi þrjá flokka eiginleika sem einkenna hreyfigetu 1) gott 

líkamlegt ástandi (styrkur og úthald), 2) samhæfing eða 3) hreyfigeta sem krefst þess 

bæði að vera í góðu líkamlegu ástandi og hafa samhæfingu. Dæmi um verkefni sem 

krefjast þess að fólk sé í góðu líkamlegu ástandi eru hlaup og kraftlyftingar. Þau krefjast 

mikillar orku og áreynslu en minni samhæfingar. Slíkar íþróttir flokkast því sem einföld 

verkefni sem krefjast ekki mikillar æfingar og árangur í þeim er háður þeirri orku sem 

lífveran getur og vill beita í verkefnið. Samkvæmt driftilgátu Zajonc ætti frammistaða í 

slíkum verkefnum að batna ef áhorfendur veita geranda athygli. Íshokkí er dæmi um 

íþrótt sem krefst bæði góðs líkamlegs ásigkomulags og samhæfingar en verkefni eins og 

að þræða nál krefjast samhæfingar og einbeitingu (Strauss, 2002). Verkefni sem krefjast 

einbeitingu flokkast sem erfið verkefni. Samkvæmt driftilgátu Zajonc ætti frammistaða í 

slíkum verkefnum að versna innan um áhorfendur sérstaklega ef þau eru illa æfð. Í þeirri 

rannsókn sem hér verður lýst er því meðal annars spáð að frammistaða karla og kvenna í 

sippi ætti að vera betri í hópi heldur en í einrúm. Sipp krefst samhæfingar á sama hátt og 

hlaup, en þetta eru hreyfingar sem endurteknar eru í takti og krefjast ekki mikillar 

æfingar. Þar með flokkaði Strauss hlaup sem verkefni sem krefst eiginleika hreyfigetu 

sem Bös skilgreindi sem gott líkamlegt ásigkomulag og má því flokka sipp á sama hátt.  

Félagslegt slór (social loafing)  lýsir því fyrirbæri þegar fólk afkastar minna í hópi 

heldur en eitt (Latané, Williams og Harkins, 1979). Ringelman (1913) tók fyrstur eftir 

þessum áhrifum hóps á frammistöðu einstaklingsins í reiptogi, þar urðu heildar afköst 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S146902920100019X#BIB47
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hlutfallslega minni við hvern þátttakanda sem bættist við hópinn í reiptoginu. Samkvæmt 

kenningum um félagslega auðveldun hefðu þeir átt að afkasta hlutfallslega meira í hópi 

en einir. Afköst stjórnast því að hluta af því  hversu sjáanleg viðkomandi telur að afköst 

sín vera (Harkins, 1987).  

Bond (1982) talaði fyrstur manna um sjálfs framsetningar líkan (self-presentation 

model). Hann taldi í fyrsta lagi að þeir sem framkvæma verkefni reyni að virðast hæfir í 

verkefninu í nærveru annarra og í öðru lagi reyni þeir að álykta hvort verkefni sé auðvelt 

eða erfitt. Ef þeir telja verkefni auðvelt geti þeir virst hæfir með því að hámarka 

frammistöðu og sýna sig þar með í jákvæðu ljósi. Aftur á móti ef þeir telja verkefnið 

erfitt þá gera þeir ráð fyrir að geta ekki leyst verkefni af færni vegna erfiðleika 

verkefnisins. Þeir muni í kjölfarið fara hjá sér og frammistaðan á verkefninu líða fyrir 

það. Þessar kenning Bös, Zajonc og Bond geta einnig hjálpað til við að skýra niðurstöður 

Worringham og Messick (1983) sem lýst er hér að ofan. Vera má að konurnar hafi 

hlaupið lengra til að virðast hæfar í verkefninu, samkvæmt Bös (1987) eru hlaup einfalt 

verkefni og samkvæmt Zajonc (1965) er frammistaða betri í einföldum verkefnum þegar 

að þau eru framkvæmd fyrir framan áhorfendur. Ef kenningin um sjálfs-framsetningu 

stenst gæti það líka leitt til þess að eftir að hafa ályktað að æfingin sé erfið muni 

viðkomandi síður taka þátt eða framkvæma hana til að forðast að birtast í neikvæðu ljósi. 

Sumir gætu þá haldið sig alfarið frá líkamsrækt eða íþróttum sem krefjast ákveðinna 

líkamlegra eiginleika. Þannig geta konur sem telja bekkpressu vera erfitt verkefni sem 

þær ráða illa við kosið að taka ekki þátt frekar en að fara hjá sér eða virðast lélegar í 

verkefninu. 

Treasure, Lox og Lawton (1998) skoðuð fylgni líkamskvíða (social physique 

anxiety) við brottfall í skipulögðum æfingum.  Líkamskvíði eru áhyggjur og kvíði 

einstaklingsins af því að verið sé að meta líkama hans (Heart, Leary og Rejenski, 1989).  

Konur mælast marktækt hærri en karlar á líkamskvíða (Haase, Prapavessis  og Owens, 

2002). Treasure og félagar fylgdust með hópi kvenna sem samanstóð af nemendum og 

starfsfólki við háskóla. Sameiginlegur eiginleiki þessa kvenna var offita og kyrrseta. 

Eldri þátttakendur mældust lægri á líkamskvíða en þær yngri og fylgni milli líkamskvíða 

og brottfalls var minni hjá þeim. Skipulagðar æfingar áttu sér stað annars vegar þar sem 

ungir karlmenn voru viðstaddir og hins vegar í líkamsræktarstöðvum einungis ætluðum 

konum. Fleiri héldu áfram þátttöku á æfingastöðum þar sem eingöngu konur æfa sem 

bendir til þess að þær konur sem hættu æfingum vildu forðast mat ungra karla á sér eða 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S146902920100019X#BIB33
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getu sinni. Sjálfs-framsetning of þungra kvenna litast þar af leiðandi af kyni þeirra sem 

meta þær. Sumar konur taka því frekar þátt í æfingum innan um aðrar konur en innan um 

karla. Þannig getur líkamskvíði frekar átt þátt í sjálfs-framsetningu hjá konum en körlum 

og leitt til þess að þær taki síður þátt í líkamlegum æfingum eða iðki síður íþróttir. Aðrar 

rannsóknir benda þó til þess að aukinn líkamskvíði hafi jákvæða fylgni við þátttöku í 

æfingum. Þær niðurstöður eiga þó aðeins við um konur og karla sem leggja áherslu á að 

vera grönn eða vöðvastælt (Haase o.fl., 2002 ; McCreary og Saucier, 2009). Spink 

(1992) komst að því að þátttakendur sem mælast hærri á líkamskvíða æfðu meira þar 

sem þeir geta verið í einrúmi og upplifa síður að  verið sé að meta þá. Rannsóknir Lantz, 

Hardy og Ainsworth (1997) sýndu neikvæða fylgni milli  líkamskvíða og líkamlegra 

tómstunda sem gefur til kynna að fólk með mikinn líkamskvíða forðist hreyfingu á 

almennum vettvangi. Þá ættu konur að mælast hærra á líkamskvíða og matskvíða en 

karlar í rannsókninni sem lýst verður á eftir. Þær konur sem mælast hátt á líkamskvíða 

ættu síður að kjósa að taka þátt í líkamlega hluta tilraunarinnar innan um karla.  

 

Staðalmyndir 

Staðalmyndir eru eitt af elstu viðfangsefnum sálfræðinnar. Ekki eru allir á sama 

máli hvað staðalmyndir innifela en orðabókaskilgreining hljóðar á eftirfarandi máta „ 

hugmynd sem er notuð til að lýsa ákveðinni gerð manneskju eða hlutar, eða manneskja 

eða hlutur sem er talinn tákna slíka hugmynd“ (Cambridge, 2012). Lippman (1922) lýsti 

staðalmyndum fyrstur á vísindalegan hátt í bók sinni Public Opinion. Hann talaði um 

einfaldaðar myndir í huga fólks sem virka eins og sniðmát til túlka fjölbreytileika 

samfélagsins og skilja hluta umhverfisins sem fólk þekkir ekki af beinni reynslu. 

Staðalmyndir eru ekki höggnar í stein. Innihald og birting þeirra breytist um leið og 

samfélagið. Þá hafa staðalmyndir kvenna breyst frá því að þær ruddu sér til rúms á 

vinnumarkaðnum (Oakes, Haslam og Turner, 1994). Þannig má leiða líkur að því að 

staðalmyndir kvenna í íþróttum breytist meðfram aukinni ástundun kvenna. 

Staðalmyndir eru ekki alrangar og þjóna ýmsum tilgangi. Þær hjálpa fólki að skilja og 

flokka vissa hópa og skilgreina félagsleg hlutverk sín og annarra (Eagly, 1995). 

 

Staðalmyndaógn. 

Staðalmyndaógn (stereotype threat) hefur verið skilgreind sem „hætta á að 

staðfesta, sjálfs-einkennandi, neikvæðar staðalmyndir hóps sem maður tilheyrir sjálfur “ 

(Steele og Aronson, 1995, bls 797).  Staðalmyndin beinist þá að getu í tilteknu verkefni 
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eða vettvangi. Birting staðalmyndarinnar leiðir svo til þess að frammistaða er undir bestu 

getu einstaklingsins eða meðlima hópsins (Beilock og McConnell, 2004). Þannig eru 

fyrri viðhorf gagnvart hópi oft staðfest og þeim viðhaldið. 

Steele og Aronson (1995) sýndu í rannsókn sinni að bara með að tilkynna svörtum 

þátttakendum að niðurstöður svartra á munnlegum þætti í svokölluðu SAT prófi yrðu 

bornar saman við niðurstöður hvítra dugði til að virkja staðalmyndaógn. Þá er neikvæð 

staðalmynd svartra að þeir séu ekki jafngóðir námsmenn og hvítir. Svartir þátttakendur 

tjáðu í kjölfarið meiri efasemdir um sjálfa sig og frammistaða þeirra var að meðaltali 

síðri en hjá svörtum þátttakendum þar sem staðalmyndaógn var ekki virkjuð. Aronson 

o.fl. (1999) fengu sambærilegar niðurstöður í sinni rannsókn þegar að hvítum 

þátttakendum var tilkynnt að frammistaða í stærðfræði yrði borin saman við 

frammistöðu asískra þátttakenda. Þar er jákvæð staðalmynd Asíubúa sú að þeir séu góðir 

í stærðfræði. Þannig getur samanburður milli tveggja hópa orðið til þess að sá hópur sem 

samkvæmt staðalmyndum er talinn síðri upplifir staðalmyndaógn. Neikvæð staðalmynd 

er því ekki nauðsynleg forsenda fyrir staðalmyndaógn heldur stjórnast hún að hluta til af 

aðstæðum og hvaða hópa er verið að bera saman. Þannig ættu konur sem metnar eru í 

kraftlyftingum samhliða körlum að upplifa staðalmyndaógn frekar en þær sem metnar 

eru einar eða í hópi af konum.  

 

Staðalmyndaógn og íþróttir 

Staðalmyndaógn getur dregið úr frammistöðu í íþróttum og viðhaldið því að 

ákveðnir hópar séu í minnihluta þeirra sem stunda þá íþrótt (Beilock og McConnell, 

2004). Þegar einstaklingur sem tilheyrir hópi stendur frammi fyrir verkefni, mati eða 

keppni á ákveðnu sviði geta staðalmyndir og birting þeirra haft neikvæð áhrif á 

frammistöðu hans gegnum ýmsar leiðir. Neikvæð staðalmynd um getu hópsins í verkefni 

bitnar á frammistöðu þeirra þátttakenda sem tilheyra hópnum (Aronson o.fl.,1999; 

Spencer, Steele og Quinn, 1999; Stone, Lynch, Sjomeling og Darley, 1999). Eins getur 

jákvæð staðalmynd um getu hóps sem verið er að bera þátttakandann saman við leitt til 

verri frammistöðu í verkefninu (Steele, Spencer og Aronson, 2002).  

Stone o.fl. (1999) sýndu fram á að birting staðalmynda getur valdið kvíða og þessi 

kvíði bitnar á frammistöðu.  Staðalmyndaógn var virkjuð hjá svörtum keppendum í 

golfmóti. Þeir birtu staðalmyndina „svartir eru ekki jafn klárir og hvítir“ með því að 

segja þátttakendum niðurstöður rannsóknarinnar yrðu nýttar til að greina mun á 



  

11 

 

hugrænni getu til að sjá nokkra leiki fram í tímann og skipuleggja sig eftir því. Í kjölfarið 

upplifðu svartir þátttakendur meiri kvíða auk þess sem frammistaða þeirra var verri. 

Sumir upplifa frekar neikvæðar hugsanir gagnvart verkefninu þrátt fyrir að vera mjög 

hæfir í því (Cadinu, Maass, Rosabianca og Kiesner, 2005). Staðalmyndaógn getur einnig 

orðið til þess að fólk forðist vettvanginn sem neikvæða staðalmyndin á við um (Steele, 

1997) eða að fólk leggi sig minna fram á þeim vettvangi (Stone, 2002).  

Konur upplifa ósamræmi milli staðalmynda kvenna og staðalímynda íþróttamanna 

í karlmannlegum íþróttum líkt og kraftlyftingum (Koivula, 2001). Þær konur sem iðkað 

hafa karlmannlega íþróttir og upplifa meira ósamræmi á milli þessara staðalmynda hætta 

í íþróttinni snemma á lífsleiðinni (Anthrop og Allison, 1983; Miller og Levy, 1996; Sage 

og Loudermilk, 1979). Þá getur verið að fólk innan ákveðins hóps spreyti sig síður á 

vettvangi þar sem ríkir neikvæð staðalmynd um getu hópsins og konur ríði ekki á vaðið í 

íþróttum sem krefjast líkamlegs styrks eða að þær taki þátt með hangandi hendi. 

 

Virk spá 

Virk spá (self-fulfilling prophecy) er forspá sem beint eða óbeint verður til þess að 

hún rætist. Sum viðhorf til einstaklinga verða til þess að einstaklingurinn hagar sér í 

samræmi við þessi viðhorf og þau viðhorf eru því dæmi um virka spá. Skoðanir á 

einstaklingi eða hópi verður til þess að annað fólk hegðar sér gagnvart hópnum og 

einstaklingum innan hans af viðmóti sem litast af þessum skoðunum. Hegðun 

einstaklinga innan hópsins verður svo aftur fyrir áhrifum þessa viðmóts sem staðfestir 

upprunalegar skoðanir (Merton, 1948). Viðhorf byggð á staðalmyndum geta innifalið 

væntingar um getu, persónuleika og jafnvel aðlöðun eftir því hversu vel þessir 

eiginleikar samræmast eða eru hluti af staðalmyndum. Viðhorf sem innifela fordóma 

framkalla mismunun í samskiptum sem skapa hagstæðari eða óhagstæðari möguleika, 

viðmót og samskipti. Þannig verður til umhverfi sem verður til þess að þau viðhorf eru 

staðfest (Jussim, Ecclem og Madon, 1996; Jussim og Fleming, 1996; Rosenthal og 

Jacobsen, 1968; Snyder, Tanke og Berscheid, 1977). Frægasta tilraunin um virka spá var 

tilraun Rosenthal og Jacobsons (1968). Þeir lögðu greindarvísitölupróf fyrir nemendur 

og sögðu kennurunum að niðurstöður prófsins myndu spá áreiðanlega fyrir um hvaða 

börn myndu „blómstra“ eða sýna miklar framfarir í hugrænni getu. Þau börn sem 

kennurum var sagt að myndu taka miklum framförum voru valin af handahófi og 

greindarvísitala þeirra ekkert frábrugðin greindarvísitölu hinna barnanna. Kennararnir 
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fóru upp frá þessu að meta krakkana á mismunandi hátt út frá áhuga og fleiru og 

einkunnir „blómstrara“ voru einnig hærri. Þeir mældu greindarvísitölu þeirra aftur við 

lok fyrsta ársins og í byrjun næsta árs og komust að því að í bæði skiptin hafði 

greindarvísitala „blómstrara“ aukist talsvert miðað við þá sem ekki voru valdir í þann 

hóp. Rannsóknir á kyn- og kynþáttabundnum námsárangri í Bandaríkjunum bendir til 

þess að staðalmyndaógn geti leitt til þess að spádómar byggðir á staðalmyndum rætist 

(Spencer o.fl, 1999; Steele og Aronson, 1995; Steele, Spencer og Aronson, 2002). Steele 

(1997) lagði einnig til að hlutfall kvenna sem sækist eftir starfsferli í vísindum sé lágt og 

haldi áfram að lækka á ferlinum hugsanlega vegna staðalmyndaógnar. Sambærilegar 

afleiðingar má líka finna í íþróttum (Beilock og McConnell, 2004).   

Þannig verða viðhorf til kvenna í íþróttum til þess komið er fram við konur á 

frábrugðin hátt en karla sem leiðir til þess að konur nálgast íþróttir síður eða á annan hátt 

en karlar sem staðfestir aftur þessi viðhorf.   

 

Kynbundnar staðalmyndir 

Oft er erfitt að setja fingurinn á það hvað er konum en ekki körlum eðlislægt en  

ekki félagslega mótað og öfugt. Samkvæmt kenningum Eagly (1987) um mótun 

félagslegra hlutverka (social role theory) hefur konum og körlum hlotnast mismunandi 

félagsleg hlutverk vegna líkamlegra burða. Konur og karlar hegða sér eftir því hvað er 

viðeigandi fyrir karla og konur. Þessi tilhneiging festir enn frekar í sessi félagsleg 

hlutverk. Karlmaðurinn var sterkari og betur fallinn til ýmissar vinnu utan heimilisins en 

kvenmaðurinn sem bar börnin betur fallin til heimilisstarfa og í raun bundin heimilinu. 

Þessi verkaskipting hefur mótað viðhorf til þess hvaða hegðun sé við hæfi karla og 

kvenna (Eagly, Wood og Diekman, 2000). Harrison og Lynch (2005) sýndu fram á 

sambærilega mótun félagslegra hlutverka á vettvangi íþrótta. Sumir líkamlegir 

eiginleikar, líkt og styrkur, eru þess eðlis að þeir eiga ekki eingöngu við um annað kynið 

þó svo að karlar búi að meðaltali yfir meiri styrk. Það sama gildir um hæð. Karlar eru að 

meðaltali hærri en konur. Það segir ekki alla söguna því að ekki eru allir karlar hærri en 

allar konur og margar konur eru yfir meðalhæð karla. Að sama skapi eru ekki allir karlar 

sterkari en allar konur. Því er ekki rétt að segja að eitt félagslegt hlutverk eða iðkun 

ákveðinnar íþróttar sé einungis ásættanlegt fyrir konur og annað fyrir karla vegna 

líkamlegra eiginleika. Hvað þýðir þetta fyrir íþróttir? Hvers vegna virðast sumar íþróttir 

einungis henta konum en aðrar körlum þegar að líkamlegir eiginleikar einir duga ekki til 

að skýra mun á iðkun kynjanna? Á mótun félagslegra hlutverka hlut að máli?  

http://www.springerlink.com/content/?Author=Lisa+A.+Harrison
http://www.springerlink.com/content/?Author=Amanda+B.+Lynch
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Jenkins (1988) sýndi fram á tilvist staðalmynda gagnvart iðkendum ákveðinna 

íþrótta. Í rannsókn hans var iðkendum í keilu, tennis, golf, skíðum og mótorkrossi 

eignaðir mismunandi persónulegir eiginleikar. Íþróttir hafa staðalmyndir sem eru 

hlutlausar, kvenlegar eða karlmannlegar sem er í samræmi við viðhorf um kyn, mismun 

kynja og trú um hversu viðeigandi þátttaka kvenna og karla er. Karlar hafa frekar slíkar 

staðalmyndir af íþróttum en konur (Colley, Nash, O'Donnell og Restorick, 1988; 

Csizma, Wittig og Schurr, 1988; Koivula, 1995; Matteo, 1986; Metheny, 1965; Ostrow, 

Jones og Spiker, 1981; Salminen, 1990). Hvað gerist þegar staðalímyndir kvenna 

samræmast ekki staðalmyndum íþrótta? Kjósa konur að taka ekki þátt til að forðast að 

vera eignaðir karlmannlegri eiginleikar? Hafa konur ekki trú á getu sinni sem bitnar aftur 

á frammistöðu þeirra eða kjósa konur að iðka ekki karlmannlegar íþróttir til að þeim 

verði ekki eignaðir karlmannlegir eiginleikar? 

 

Karlar og íþróttir. 

Metheny (1965) greindi fjóra hópa eiginleika sem íþróttir geta innifalið og 

aðgreina þær sem karlmannlegar frekar en kvenlegar; 1) að yfirbuga andstæðing með 

líkamlegum átökum, 2) að nota krafta beint á þungan hlut, 3) vörpun líkamans einhverja 

mælanlega lengd í gegnum rými, 4) að mæta andstæðingi beint þar sem líkamleg 

snerting verður. Því fleiri af þessum eiginleikum sem íþrótt býr yfir því karlmannlegri er 

hún talin samkvæmt Metheny (1965). Þær íþróttir sem valdar voru karlmannlegastar af 

bandarískum háskólanemum af fyrirfram ákveðnum hópi íþrótta voru bandarískur 

ruðningur, rúgbý og hokkí. Þessar íþróttir voru metnar hátt á eftirfarandi eiginleikum; 1) 

hættu og ofbeldi, 2) liðsheild, 3) hraða, 4) styrk og úthaldi og 5) karlmennsku. 

Nemendurnir töldu einnig box, mótorsport og kraftlyftingar vera mjög karlmannlegar þó 

þær uppfylli ekki fyrri skilyrði um liðsheild (Koivula, 2001; Matteo, 1986). 

Íþróttir þjóna oft öðrum tilgangi fyrir karla en fyrir konur og bæði kyn leggja 

meira mikilvægi í eiginleika íþrótta sem samræmast staðalmyndum kynjanna (Klomsten, 

Marsh og Skaalvik, 2005). Íþróttir teljast almennt karlmannlegar frekar en kvenlegar og 

afrek í íþróttum hefur oft meira mikilvægi fyrir karla (Coleman, 1961). Með því að iðka 

íþrótt sem öðlast hefur sess sem karlmannleg, aðgreina karlar sig frá konum og öðlast 

frekar sæti meðal kynbræðra sinna vegna samfélagslegra og líkamlegra þátta, til dæmis 

liðsheildar og styrks, sem samræmast frekar staðalmyndum karla (Koivula, 1999; 

Postow, 1980). Þátttaka drengja í íþróttum sem krefjast styrks samræmast staðalmyndum 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m1083/is_8_79/ai_n14932698/?lc=int_mb_1001
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karla en skortur er á þátttöku kvenna í þeim  íþróttum þar sem þær samræmast ekki 

staðalmyndum þeirra. Þá halda karlar áfram að vera í meirihluta í þeirra sem iðka þær 

íþróttir og íþróttirnar enn frekar taldar karlmannlegar. Þannig viðhalda sér neikvæðar 

staðalmyndir kvenna í karlmannlegum íþróttum og jákvæðar staðalímyndir karla. Má því 

skýra mótun staðalmynda í íþróttum bæði með virkri spá og mótun félagslegra 

hlutverka. Þar með ættu karlar frekar en konur að samþykkja þátttöku í líkamlega hluta 

þeirrar tilraunar sem lýst verður hér á eftir, vegna þess að tilraunin byggir á þátttöku á 

karlmannlegri íþrótt.  

 

Konur og íþróttir. 

Metheny (1965) greindi líka fjóra hópa eiginleika sem aðgreina kvenlegar íþróttir 

frá karlmannlegum íþróttum; 1) Hreyfingar sem gleðja augað, 2) léttur hlutur er notaður, 

3) andstæðingar eru aðskildir í rými og 4) lítið er um snertingu eða átök. Þessar íþróttir 

eru jafnframt frekar viðeigandi fyrir konur en aðrar íþróttir og konur geta stundað þær án 

þess að víkja frá afmörkunum staðalmynda kvenna. Andstætt þessum íþróttir eru íþróttir 

sem henta karlmönnum en þykja óásættanlegar (unacceptable) fyrir konur. Dæmi um 

slíkar íþróttir eru þær sem innifela líkamlega snertingu, að yfirbuga andstæðing eða 

íþróttir sem krefjast krafta (Metheny, 1965).  

Fegurð er oft metin sem mikilvægur þáttur í kvenlegum íþróttum, sennilega vegna 

þess að það er mikilvægur þáttur í viðvarandi hugmyndum um kvenleika (Duncan, 1994; 

Metheny, 1965; Young, 1995). Cahn (1994) hefur þó haldið því fram að allar íþróttir 

hafi fagurfræðilegt gildi en taldi líkt og Metheny (1965) að ákveðnir þættir sumra íþrótta 

hentuðu ekki konum. Þessir þættir eru ofbeldi, ýgi og áreynsla að þolmörkum. Cahn taldi 

einnig að þessar áherslur takmarki þátttöku kvenna í íþróttum.  

Rannsóknir á mun á áherslum karla og kvenna í íþróttum benda til þess að konur 

iðka frekar íþróttir til að líta vel út, öðlast grannt útlit og vera liðugar. Á sama tíma iðka 

karlar frekar íþróttir til að byggja úthald, styrk og stuðla að kraftalegu útliti (Koivula, 

1999; Klomsten o.fl., 2005). 

Miller og Levy (1996) fullyrða að „Þátttaka kvenna í íþróttum beri með sér 

neikvæða brennimerkingu (stigma)“. Vegna þessa og vegna þess að litið er á hefðbundna 

ímynd íþrótta sem ósamræmanlega kynhlutverki kvenna (Bunker, 1996; Desertrain og 

Weiss, 1988; Messner, 1998; Miller og Levy, 1996; Thirer og Wright, 1985), hafa 

fræðimenn bent á að kvenkyns íþróttamenn upplifa árekstur kynbundinna hlutverka 
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(gender role conflict) (Goldberg og Chandler, 1989; Holland og Andre, 1994; Miller og 

Levy, 1996). Ef konur eru í íþróttum sem almennt er litið á sem karlmannlegar upplifa 

þær verulegan árekstur kynbundinna hlutverka við ástundun íþrótta og draga sig úr 

íþróttinni á yngri árum. (Anthrop og Allison, 1983; Koivula, 1995; Metheny, 1965; 

Miller og Levy, 1996; Sage og Loudermilk, 1979;)  

Konur og karlar líta konur í karlmannlegum íþróttum ekki sömu augum. Karlar eru 

líklegri en konur til að telja  sterkar konur og konur í karlmannlegum íþróttum síður 

kvenlegar, viðkunnanlegar, virðingarverðar og aðlaðandi en konur í kvenlegum 

íþróttum. Þetta á sérstaklega við um karlmenn sem ekki æfa íþróttir (Kane, 1987; 

Koivula, 2001; Royce, Gebelt og Duff, 2003). Þannig virðist neikvæðum staðalmyndum 

kvenna í karlmannlegum íþróttum frekar vera haldið á lofti af körlum en konum. Erfitt er 

að segja til um hvort konur eru meðvitaðar um að karlmenn séu líklegri en konur til að 

hafa neikvæð viðhorf um konur í íþróttum. Á hinn bóginn getur verið að mat karla vegi 

þyngra en mat kvenna. Þannig getur verið að áhrifa staðalmynda og þar með 

staðalmyndaógnar sé frekar að gæta hjá konum innan um karla en hjá konum innan um 

aðrar konur.    

Ýmsar eigindlegar rannsóknir byggðar á viðtölum við konur í karlmannlegum 

íþróttum eins og hafnabolta, boxi og glímu sýna að þær upplifa neikvæðar staðalmyndir 

gagnvart sér vegna iðkunar sinnar á íþróttinni. Ein þeirra staðalmynda er að þær séu 

„karlmannlegar lesbíur“. Konur upplifa árekstur þess að vera kvenlegar og þess að æfa 

þessar íþróttir og reyna oft meðvitað að vega upp á móti neikvæðum staðalmyndum 

kvenna í karlmannlegum íþróttum  með kvenlegri hegðun. Slíka hegðun nefndi Wachs 

(2009) „afsakandi kvenleika“.  (Caudwell, 1999; Halbert, 1997; Ross og Shinew, 2008; 

Sartore og Cunningham, 2009; Sisjord og Kristiansen, 2009).  

Í fjölmiðlum er meira fjallað um útlit kvenkyns íþróttafólks og hve aðlaðandi þær 

eru en útlit karlkyns íþróttafólks (Knight og Guliano, 2001).  Í rannsókn Harrison og 

Lynch (2005) sýndu þeir þátttakendum myndir og greinar um íþróttafólk sem keppti í 

íþrótt sem taldist ekki dæmigerð fyrir kyn þeirra. Þátttakendur eignuðu því íþróttafólki 

frekar ýmsa eiginleika, til dæmis ástæður fyrir ástundun íþróttarinnar, en ef þau voru í 

íþróttum sem samræmast betur staðalmyndum kynjanna (Harrison og Lynch, 2005). 

Þannig eru konur sem til dæmis leggja stund á kraftlyftingar eða glímu frekar metnar 

eftir persónulegum eiginleikum þeirra heldur en konur í dansi og öðrum kvenlegri 

íþróttum. Ef kenningar um þátt athygli í félagslegri auðveldun eru réttar getur verið að 



  

16 

 

athygli áhorfenda og þar með kvenkyns þátttakenda sjálfra beinist frá verkefninu og að 

persónulegum þáttum og útliti. Það eigi sérstaklega við þegar lögð er stund á íþrótt sem 

samræmist ekki hefðbundnum kynhlutverkum. Ef konur leggja meira upp úr mati karla 

en kvenna eða eru meðvitaðar um þær staðalmyndir sem karlar hafa um konur í 

karlmannlegum íþróttum má vel hugsa sér að þær forðist frekar að taka þátt í æfingum 

sem brjóta á staðalmynd þeirra þegar þær eru innan um karla. Eins má vera að karlkyns 

áhorfendur dragi frekar athygli kvenna frá verkefnum eins og bekkpressu en kvenkyns 

áhorfendur.  

Þó svo að þátttaka kvenna í íþróttum hafi aukist til muna seinustu áratugi þá eru 

ákveðnar íþróttir metnar „karlmannlegar“ og aðrar „kvenlegar“ (Koivula, 2001).  Sífellt 

fleira er í boði fyrir konur til að æfa og keppa innan um aðrar konur aðskildar frá 

körlum. Baðhúsið og Curves eru líkamsræktarstöðvar bara fyrir konur (badhusid.is e.d.; 

curves.is e.d.) og sérstök kraftlyftingamót, Sunnumót, eru haldin bara fyrir konur. Auk 

þess eru til stelputímar í blönduðum bardagaíþróttum (mjolnir.is e.d.; kraft.is e.d.). 

Samhliða þessu eru bardagaíþróttir og kraftlyftingar að verða vinsælli meðal kvenna 

(kraft.is e.d.; ruv.is e.d.). Kvenkyns þátttakendum hefur fjölgað hlutfallslega meira en 

karlkyns þátttakendum í kraftlyftingakeppnum á Íslandi undanfarna áratugi, en fyrir 

nokkrum áratugum þekktist varla að konur tækju þátt. Konur virðast þó vera viljugri til 

að keppa í kraftlyftingum þegar keppnin er eingöngu ætluð konum (kraft.is e.d.).   

Til að skara fram úr í kraftlyftingum þarf að búa yfir eiginleika sem karlar eru 

almennt betri í en konur. Styrk. Það verður þó að hafa í huga að keppt er í 

þyngdarflokkum. Ef keppa ætti bara í flokkum byggðum á þyngd án líkamsfitu (lean 

body mass) þá ættu konur að vera samkeppnishæfar gegn körlum (Koivula, 2001). 

Niðurstöður úr Íslandsmeistaramótum í bekkpressu sýna að í gegnum árin hafa komið 

fram kvenkyns þátttakendur sem lyfta meira en karlkyns þátttakendur í sambærilegum 

þyngdarflokkum (kraft.is e.d.). Þannig að rétt eins og allir karlar eru ekki hærri en allar 

konur þá eru allir karlar ekki sterkari eða betri í bekkpressu en allar konur. Bæði kenning 

Eagly (1987) um mótun félagslegra hlutverka og kenning Merton (1948) um virka spá 

leggja líkur að því að konur nálgast karlmannlegar íþróttir á annan hátt er karlar. Dræm 

þátttaka kvenna í íþróttum sem taldar eru karlmannlegar er þá að hluta til vegna viðhorfa 

til kvenna og til íþróttanna en ekki aðeins vegna mismunandi líkamlegra eiginleika 

kynjanna.  
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Markmið og tilgátur 

Markmið rannsóknarinnar er að sýna fram á að staðalmyndaógn frekar en félagsleg 

auðveldun hafi áhrif á þátttöku og frammistöðu kvenna í bekkpressu. Reynt var að virkja 

staðalmyndaógn hjá konum í bekkpressu með því að birta jákvæða staðalmynd karla í 

verkefninu. Í rannsókninni var athugað samband matskvíða og líkamskvíða við 

mismunandi gerð hópa sem meta átti þátttakendur í. 

Tilgáta 1. Ákveðnar líkamlegar æfingar og líkamlegir eiginleikar teljast ekki 

kvenlegir. Bekkpressa er ein af þeim æfingum og styrkur er einn af þeim eiginleikum.  

Tilgáta 2. Konur samþykkja sjaldnar þátttöku í líkamlega hluta tilraunarinnar, sem 

innifelur bekkpressu, í hópi kvenna og karla en einar eða í hópi kvenna. 

Tilgáta 3. Frammistaða bæði karla og kvenna í sippi er betri þegar þátttakendur eru 

metnir í hópi en einir.  

Tilgáta 4. Frammistaða kvenna í bekkpressu er síðri innan um blandaðan hóp karla 

og kvenna en einar eða í hópi kvenna.  

Tilgáta 5. Frammistaða karla í bekkpressu er betri þegar þeir eru metnir í hópi en 

þegar þeir eru metnir einir, hvort sem það er blandaður hópur eða hópur af sama kyni. 

Tilgáta 6. Konur mælast hærri en karlar bæði á matskvíða og líkamskvíða. 

Tilgáta 7. Konur mælast hærri á matskvíða og líkamskvíða ef meta á þær í 

bekkpressu og sippi í hópi kvenna og karla en ef meta á þær einar eða í hópi kvenna.   

Tilgáta 8. Ekki er munur á líkamskvíða og matskvíða hjá körlum eftir því í hvaða 

aðstæðum á að meta þá í bekkpressu og sippi.  

Tilgáta 9. Þeir sem kjósa að taka ekki þátt í líkamlega hluta rannsóknarinnar 

mælast hærri á líkamskvíða og matskvíða.  

 

 

Forprófun 
 

Aðferð 

Þátttakendur og framkvæmd. 

Þátttakendur voru 66 á aldrinum 20-59 ára, þar af 30 karlar og 36 konur. 

Þátttakendur svöruðu spurningalista á rafrænu formi. Slóð á spurningalistann var hægt 

að nálgast á nokkrum fésbókarsíðum. Þátttakendum var ekki birtur tilgangur rannsóknar 

né á hvers vegum hún var.  
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Mælitæki 

Lagður var fyrir spurningalisti á netinu þar sem fólk var beðið um að meta hve 

kvenlegar eða karlmannlegar það taldi  átta mismunandi æfingar og átta mismunandi 

líkamlega eiginleika vera, á bilinu 1 = mjög karlmannlegt til 7 = mjög kvenlegt (sjá 

viðauka 1). Það var handahófskennt í hvaða röð æfingarnar og líkamlegu eiginleikarnir 

birtust þátttakendum. 

 

Niðurstöður 

 

Í töflu 1 má sjá að þrír fjórðu allra svarenda telja sipp hvorki karlmannlegt né 

kvenlegt.  Um 80% svarenda telja bekkpressu vera á bilinu örlítið karlmannleg til mjög 

karlmannleg.  

 

Tafla 1. Niðurstöður forathugunar á viðhorfi til æfingum. 

Æfing 

Mjög 

karlmann-

legt Karlmannlegt 

Örlítið 

karlmann- 

legr en 

kvenlegt 

Hvorki 

kvenlegt 

né karl- 

mannlegt 

Örlítið 

kvenlegra 

en karl-

mannlegt Kvenlegt 

Mjög 

kvenlegt 

Sprettir 3,0% (2) 6,1% (4) 10,6% (7) 77,3% (51) 1,5% (1) 1,5% (1) 1,5% (1) 

Bekkpressa 24,2% (16) 27,3% (18) 25,8% (17) 21,2% (14) 0,0% (0) 0,0% (0) 1,5% (1) 

Teygjur 0,0% (0) 1,5% (1) 1,5% (1) 72,7% (48) 21,2% (14) 1,5% (1) 1,5% (1) 

Ganga 0,0% (0) 0,0% (0) 3,0% (2) 86,4% (57) 10,6% (7) 0,0% (0) 0,0% (0) 

Sipp 0,0% (0) 6,2% (4) 1,5% (1) 73,8% (48) 12,3% (8) 3,1% (2) 3,1% (2) 

Skjóta  1,5% (1) 12,1% (8) 28,8% (19) 51,5% (34) 3,0% (2) 3,0% (2) 1,5% (1) 

Dans 0,0% (0) 1,5% (1) 1,5% (1) 41,5% (27) 32,3% (21) 13,8% (9) 10,8% (7) 

Glíma 13,6% (9) 22,7% (15) 30,3% (20) 31,8% (21) 0,0% (0) 0,0% (0) 1,5% (1) 
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Tafla 2. Niðurstöður forathugunar á viðhorfi til æfinga. 

Líkamlegur 

eiginleiki 

Mjög 

karlmann-

legt 

Karlmann-

legt 

Örlítið 

karlmann-

legr en 

kvenlegt 

Hvorki 

kvenlegt 

né karl 

mann-legt 

Örlítð 

kvenlegra 

en karl-

mannlegt Kvenlegt 

Mjög 

kvenlegt 

Liðleiki 0,0% (0) 1,5% (1) 1,5% (1) 25,8%  (17) 45,5% (30) 19,7%(13) 7,6% (5) 

Styrkur 18,2% (12) 15,2%(10) 24,2% (15) 42,4% (28) 0,0% (0) 0,0% (0) 0,0% (0) 

Úthald 3,0% (2) 4,5% (3) 9,1% (6) 78,8% (52) 4,5% (3) 0,0% (0) 0,0% (0) 

Samhæfinng(t) 1,5% (1) 4,5% (3) 1,5% (1) 65,2% (43) 22,7% (15) 4,5%  (3) 0,0% (0) 

Samhæfing(f) 1,5%  (1) 4,6% (3) 4,6% (3) 70,8% (46) 13,8% (9) 4,6% (3) 0,0% (0) 

Snerpa 3,0% (2) 12,1% (8) 16,7% (11) 63,6% (42) 3,0% (2) 1,5% (1) 0,0% (0) 

Hittni 4,6% (3) 18,5%(12) 15,4% (10) 58,5% (38) 0,0% (0) 1,5% (1) 1,5% (1) 

Sprengikraftur 7,6% (5) 21,2%(14) 22,7% (15) 47,0% (31) 0,0% (0) 0,0% (0) 1,5% (1) 

Samhæfing(t) = samhæfing til að halda takti. Samhæging(f) = samhæfing til að ná að framkvæma 
hreyfingu. 

 

 

Í töflu 2 má sjá að styrkur og sprengikraftur eru taldir karlmannlegastir af þeim 

eiginleikum sem spurt var um. Úthald er að meðaltali talið hvorki kvenlegt né 

karlmannlegt. En í þessari rannsókn má segja að bekkpressan feli í sér bæði styrk og 

úthald þar sem þátttakendur lyfta ákveðinni þyngd þar til þeir geta ekki meira. 

Samhæfing til að ná að framkvæma ákveðna hreyfingu er að meðaltali metin aðeins 

kvenlegra en karlmannlegt en samhæfing og úthald eiga hlut í sippi.  

Út frá forathugun er hægt að álykta að bekkpressu teljist í það minnsta örlítið 

karlmannlegra en kvenleg og sipp hlutlaust eða örlítið kvenlegra en karlmannlegt. Þar 

með er tilgáta 1 studd sem spáir fyrir að bekkpressa og styrkur séu talin karlmannleg. 
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Tilraun 
 

Í ljósi þess að niðurtöður forprófunar studdu þá tilgátu 1 að bekkpressa er talin 

karlmannleg æfing og sipp er hvorki talið kvenleg né karlmannleg voru þessar æfingar 

valdar til að mæla frammistöðu í karlmannlegum íþróttum í samanburði við hlutlausar 

íþróttir til að útfæra tilraunir sem prófa tilgátur 2 til 9. 

 

Aðferð  

Þátttakendur  

Þátttakendur voru 114 menntaskólanemendur á þriðja og fjórða ári við 

Menntaskólann á Akureyri. Kvenkyns rannsakandi nálgaðist þátttakendur í átta 

leikfimitímum skipulögðum eftir stundaskrá. Þátttaka í rannsókninni var ekki skylda þó 

að skyldumæting hafi verið í leikfimitímana og þátttakendur fengu að velja um þátttöku í 

líkamlega hluta rannsóknarinnar en voru hvattir til að svara spurningalista. Þátttakendur 

voru 77 konur og 37 karlar á aldrinum 18-21 árs (Mkonur = 18,74, sf = 0,77; Mkarlar = 

19,17, sf = 0,13). 94 þátttakendur, þar af 35 karlar og 59 konur, kusu að taka þátt í 

mælingum á líkamlegum æfingum en allir samþykktu að svara spurningalistum. 

Þátttakendum var skipt í þrjá hópa eftir því í hvaða leikfimitímum nemendurnir voru 

staddir. Í fyrsta hópnum átti að meta þátttakendur eina í einu þar sem aðeins rannsakandi 

sá til, í þeim hópi voru 36, þar af 25 stelpur og 11 strákar. Í næsta hópi átti að mæla 

þátttakendur með nemendum af sama kyni, í þeim hópi voru alls 32, þar af 22 stelpur og 

10 strákar. Í þriðja hópnum átti að mæla þátttakendur með nemendum af báðum kynjum, 

í þeim hópi voru alls 46, þar af  voru 30  stelpur og 16 strákar.  

 

Áreiti 

Virkjun staðalmyndaógnar. Í þessari rannsókn var jákvæð staðalmynd karla í 

bekkpressu birt þannig að í upphafi leikfimitíma var rannsóknin kynnt og tekið fram að 

karlar ættu að lyfta 40 kg eins oft og þeir gætu en konur ættu að lyfta 20 kg. Þegar konur 

voru metnar í bekkpressu innan um karla fylgdust þær fyrst með körlunum framkvæma 

verkefnið, hver kona var látin telja endurtekningar að minnsta kosti eins karls. Þyngdin 

svo lækkuð áður en þær framkvæmdu verkefnið sjálfar og á meðan þær framkvæmdu 

verkefni taldi að minnsta kosti einn karl endurtekningar hennar í verkefninu.  

Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsnið var 2x3 hálftilraun með tveimur frumbreytum, í fyrsta lagi 

tilraunaaðstæður, sem tók þrjú gildi; 1) þátttakendur voru metnir einir af rannsakanda 
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þar sem enginn annar sá til, 2) þátttakendur voru metnir í hópi af sama kyni og 3) 

þátttakendur voru metnir í hópi blönduðum körlum og konum. Í öðru lagi var 

frumbreytan kyn. Fylgibreytur eru fimm; þátttaka, fjöldi sippa á mínútu, fjöldi lyfta í 

bekkpressu, líkamskvíði og matskvíði.  

 

Mælitæki 

Tvö sálfræðileg mælitæki á formi spurningalista voru notuð til að meta 

líkamskvíða og matskvíða. Tveir aðilar þýddu listana úr ensku yfir á íslensku, án 

samráðs sín á milli. Þriðji aðilinn fór yfir þýðingar frá hinum tveimur án þess að vita 

hvor hafði unnið hvaða þýðingu og fékk þær leiðbeiningar að nota það besta úr báðum 

þýðingum með það að leiðarljósi að upphaflega merkingin skilaði sér og að textinn væri 

aðgengilegur og skiljanlegur sem flestum. 

 Matskvíði. Til að meta matskvíða var notaður Brief Fear of Negative Evaluation 

spurningalistinn (BFNES, Watson og Friend, 1969) metur kvíða fyrir því að vera metinn 

neikvætt, forðun undan því að vera metinn og að hvaða leiti fólk væntir þess að vera 

metið á neikvæðan hátt (sjá atriði 1-12 í viðauka 2). Upphaflegi listinn hefur 30 atriði og 

þeim var svarað með valmöguleikunum satt eða ósatt en hér verður notast við styttri 

útgáfu listans sem hefur 12 fullyrðingar sem svarað er á fimm punkta skala eftir því 

hversu sammála þátttakendur eru fullyrðingunum. Slíkur svarkvarði er talinn greina með 

meiri nákvæmni hvar hver og einn raðast á skalanum. Rannsóknir hafa sýnt fram á háan 

innri áreiðanleika (Cronbach´s alpha = ,90) og hann hafi góða forspá fyrir félagsfælni 

(Leary, 1983; Rodebaugh o.fl., 2004). 

Líkamskvíði..Notaður var 12 atriða sjálfsmatskvarði sem nefnist Social Physique 

Anxiety Scale (SPAS, Hart, Leary og Rejeski, 1989). Kvarðinn var þróaður af Hart o. fl. 

til að meta að hvaða marki fólk verður kvíðið við að aðrir skoði eða meti vöxt þeirra (sjá 

atriði 13 til 24 í viðauka 2). Hart o.fl. voru fyrstir til að skilgreina líkamskvíða 

svohljóðandi: „...undirflokkur félagskvíða sem kemur fram í kjölfarið af tilhugsun um 

mat annarra á sér sem innifelur mat á líkama manns“ (bls. 96). Þeir sem skora hátt á 

þessum skala hafa tjáð marktækt meiri kvíða í raunverulegum aðstæðum þar sem verið 

er að meta eða fylgjast með líkama þeirra (Hart o.fl., 1989). Þessi skali er því vel til þess 

fallinn að meta hvort að kvíði gagnvart því að vera metin óaðlaðandi verði samhliða 

staðalmyndaógn. 
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Framkvæmd 

Leikfimitímarnir voru ekki kynjaskiptir og hlutfall kvenna á móti körlum var 

breytilegt. Í upphafi hvers leikfimitíma var búið að ákveða í hvernig hópum þátttakendur 

yrðu mældir. Gerð hópanna og verkefnin voru útskýrð fyrir öllum í leikfimitímanum þar 

sem þátttakendur voru staddir. Þegar meta átti konur og karla saman var tekið fram að 

karlar lyftu 40 kg en konur 20 kg en ef rannsakandi var spurður um þyngdirnar af öðrum 

hópum gaf hann það upp. Nemendurnir í tímanum voru ekki upplýstir um að verið væri 

að rannsaka áhrif mismunandi tilrauna aðstæðna á frammistöðu heldur var þeim sagt að 

rannsaka ætti fylgni frammistöðu í leikfimiprófi við svör á spurningalista sem svarað 

væri í lok tilraunarinnar. Eftir að framvinda tilraunarinnar var útskýrð ákváðu nemendur 

sjálfir hvort þeir tækju þátt í líkamlega hluta rannsóknarinnar. Þeir nemendur sem kusu 

að taka ekki þátt voru beðnir um að skrifa aldur og kyn á eyðublað auk þess að fylla út 

spurningalista (sjá viðauka 2). Þeir nemendur sem kusu að taka þátt fengu eyðublað þar 

sem þeir byrjuðu á að fylla út kyn og aldur. Þeir fylgdu svo rannsakanda í lyftingasal 

skólans, annað hvort einn og einn, í hópi af sama kyni eða í hópi karla og kvenna. 

Þátttakendur sem voru mældir einir voru beðnir um að sippa eins oft þeir gátu á einni 

mínútu og að telja sjálfir hve mörgum sinnum þeim tækist að hoppa óhindrað yfir 

sippubandið. Á meðan tók rannsakandi tímann. Um leið og mínútan var liðin átti 

þátttakandi að skrá frammistöðu sína sjálfur. Þar næst fór rannsakandi yfir 

undirstöðuatriði í bekkpressulyftu og að því loknu voru þátttakendur beðnir um að lyfta 

fyrirfram ákveðinni þyngd einn í einu eins oft og hann eða hún gæti, konur lyftu 20 kg 

en karlar 40 kg. Þátttakendur voru beðnir um að láta stöngina síga niður á miðja bringu 

og rétta svo úr handleggjum og reyna að hætta ekki fyrr en að þeir gátu ekki rétt sjálfir úr 

höndunum en þá myndi rannsakandi lyfta stönginni af þeim og æfingunni teldist lokið. 

Rannsakandi tilkynnti þátttakendum hve mörgum lyftum hefði verið lokið að fullu og 

nemendur fylltu sjálfir út hve oft þeir gátu lyft þyngdinni á fyrrnefnt eyðublað. Að 

lokum voru nemendur beðnir um að fylla út spurningalistann á meðan næstu 

þátttakendum var fylgt úr leikfimitíma í lyftingasalinn. Þegar um hópa var að ræða voru 

þátttakendur paraðir saman tveir og tveir. Þá sippaði helmingurinn samtímis og þeir sem 

paraðir voru með þeim töldu hve oft þeir hoppuðu óhindrað yfir sippubandið. Þeir sem 

töldu fyrir þátttakandann tilkynntu honum hve oft hann hafði sippað og þátttakandinn 

skráði það niður. Síðan var hlutverkum víxlað. Næst tók við bekkpressa. Lyftu 

þátttakendur stönginni eins oft og þeir gátu, einn og einn í einu og voru þeir áfram 
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paraðir með öðrum þátttakanda sem taldi hve mörgu sinnum þeir lyftu þyngdinni. Þar 

næst var hlutverkum víxlað aftur. Þetta var gert til þess að minnsta kosti einn 

samnemandi fylgdist vel með frammistöðu þátttakandans. Þegar hóparnir voru blandaðir 

af konum og körlum voru þátttakendur paraðir saman með öðrum þátttakanda af 

gagnstæðu kyni. Karlarnir sippuðu og svo konurnar, næst lyftu karlarnir 40 kg einn og 

einn í einu eins oft og þeir gátu. Þar næst var þyngdin lækkuð niður í 20 kg og konurnar 

lyftu henni ein og ein í einu eins oft og þær gátu. Þannig fylgust konurnar með 

karlmönnum lyfta þyngri lóðum áður en þær lyftu sjálfar og sáu að rannsakandinn 

lækkaði þyngdina áður en kom að þeim. Á meðan þær lyftu fylgdist að minnsta kosti 

einn karlmaður með frammistöðu þeirra. Þannig var reynt að birta jákvæðra staðalmynd 

karla og neikvæða staðalmynda kvenna í bekkpressu til að virkja staðalmyndaógn. 

 

 

Niðurstöður 

 

Þegar hóparnir voru blandaðir tók lægsta hlutfall kvennanna þátt í líkamlega hluta 

rannsóknarinnar, stærsta hlutfall þátttöku hjá konum var þegar meta átti í hópi kvenna 

(sjá töflu 3). Til að hrekja núlltilgátuna í tilgátu 2, sem segir að enginn munur sé á 

hlutfalli kvenna sem kjósa að taka þátt í líkamlega hluta rannsóknarinnar eftir 

tilraunaaðstæðum, var notað kí-kvaðrat próf. Forsendur kí-kvaðratprófs eru meðal 

annars að úrtak sé nógu stórt til þess að lágmark fimm stök falli í 80%  reita krosstöflu, 

þessum forsendum var ekki mætt (sjá töflu 3). Þar sem tilgáta 2 sagði til um að konur 

kysu síður að taka þátt í blönduðum hópi en einar eða í hópi kvenna var sameinuð tíðni 

þátttöku þeirra sem átti að mæla einar eða í hópi af sama kyni. Þar með var forsendum 

kíkvaðratprófs mætt. Niðurstöður kíkvaðratprófs gáfu til kynna að marktækt lægra 

hlutfall kvenna tók þátt þegar meta átti þær í blönduðum hópi karla og kvenna en í hópi 

kvenna eða einar, χ
2
(1, N=77) = 14,884, p < 0,001. Ekki var munur á þátttöku karla, 

χ
2
(1, N=37) = 0,039, p  >0,05. Þar með var tilgáta 2 studd.  
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Tafla 3. Tíðni þátttöku eftir að gerð hóps var kynnt. 

Kyn 

Gerð hópa 

Alls stakur hreinn blandaður 

Kona 

 

Ekki þátttaka  12% (3) 4,5%(1) 46,7% (14) 23,4% (18) 

Þátttaka 88% (22) 95,5% (21) 53,3% (16) 76,6% (59) 

Alls 100% (25) 100% (22) 100% (31) 100% (77) 

Karl 
Ekki þátttaka 

Þátttaka 

 9,1% (1) 0 6,3% (1) 5,4% (2) 

 90,9% (10) 100%(10) 93,7% (15) 94,6% (35) 

Alls 100% (11) 10(100%) 100% (17) 100%(37) 

 

 

Til að prófa annars vegar tilgátu 4  um að konur standi sig verr í bekkpressu innan 

um karla og hins vegar tilgátu 5 um að karlar standi sig betur í bekkpressu í hóp en einir 

er dreifing frammistöðu í hverjum hópi fyrir sig skoðuð. Dreifigreining (ANOVA) var 

gerð til að skera úr um hvort marktækur munur sé á frammistöðu hópanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 4. Meðalframmistaða í æfingum eftir aðstæðum og kyni.    

  

Stakur Hreinn Blandaður 

 

Æfing M (sf) n M (sf)  M (sf)  

Konur 
Bekkpressa 18,80(14,8)  18,42(10,4)  23,75(15,4)  

 
Sipp 117,76(34,2)  116,9(29,8)  127,3(32,7)  

Karlar 
Bekkpressa 25,63(11,9)  33,22(13,5)  32,74(12,9)  

 
Sipp 107,33(30,5)  117,19(41,5)  103,40(27,8)  

M=meðaltal, sf=staðalfrávik.  Bekkpressa á við fjölda endurtekninga sem þátttakendur ná að ljúka með 
fyrirfram ákveðinni þyngd. Sipp á við um hve oft þátttakandi sippaði á mínútu. 
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Þegar að frammistaða í bekkpressu er skoðuð  hjá konum á milli aðstæðnanna 

þriggja á kassariti (sjá mynd 1) þá virðist hún mjög áþekk hjá öllum hópunum. 

 

 

Mynd 1. Dreifing fjölda lyfta eftir gerð hóps og kyni 

 

Dreifigreining (ANOVA) gefur ekki til kynna marktækan mun á meðalfjölda lyfta 

á milli hópa. Hvorki hjá konum, F(1,55)=0,834, p>0,05, né hjá körlum, F(1,30)= 1,191, 

p>0,05. Bonferroni eftir á samanburður sýndi ekki marktækan mun á milli stakra hópa 

svo tilgátur 4 og 5 voru ekki studdar.  

Til að geta dregið ályktanir um staðalmyndaógn var dreifing frammistöðu í sippi 

skoðuð til samanburðar, en sipp telst hvorki kvenlegt né karlmannlegt. Þannig var 

athugað hvort eðli eða viðhorf til æfinga frekar en aðstæðurnar sjálfar hefðu áhrif á 

frammistöðum. Þar með var tilgáta 3 prófuð en samkvæmt henni standa konur og karlar 

sig betur þegar þau sippa í hópi frekar en ein, vegna félagslegrar auðveldunar.  
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Mynd 2. Dreifing fjölda sippa eftir gerð hóps og kyni 

 

 

Þegar frammistaða í sippi er skoðuð hjá konum á milli aðstæðnanna þriggja á 

kassariti virðist hún mjög svipuð í öllum hópunum (sjá mynd 2).  

Dreifigreining gaf ekki til kynna marktækan munur á milli hópanna, F(1,53) = 

0,570, p > 0,05. Bonferroni eftir á samanburður sýndi ekki marktækan mun á milli stakra 

hópa. Tilgáta 3 að konur og karlar standi sig betur í sippi þegar þau eru metin í hópi 

frekar en ein er því ekki studd. 

Til að prófa tilgátur 6,7 og 8 voru skoðuð megináhrif og samvirkniáhrif kyns og 

gerð hópa á matskvíða og líkamskvíða. Framkvæmd var tvíhliða dreifigreining. 

Marktækur munur var á matskvíða hjá konum (M = 36,7 og sf = 10,3) og körlum (M = 

30,1 og sf = 7,8) , F(1,101) = 9,551, p < 0,05 (sjá mynd 3).  
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Marktækur munur var á líkamskvíða hjá konum (M = 37,4 og sf = 11,0) og körlum 

(M = 27,6 og sf = 9,3), F(1,101) = 19,155, p < 0,05 (sjá mynd 4). Tilgáta 6, að konur 

skori hærra en karlar á matskvíða og líkamskvíða er því studd þar sem konur mælast að 

meðaltali hærra en karlar (sjá myndir 3 og 4).  

 

  

Mynd 3. Meðaltöl matskvíða eftir hópum og kyni. 

 

Ekki var marktækur munur milli gerðar hópa á matskvíða, F(2,101) = 0,180, p > 

0,05, né líkamskvíða, F(2,101)= 1,346, p > 0,05. Bonferroni eftir á samanburður sýndi 

heldur ekki marktækan mun milli stakra hópa. Þó svo að mynd 3 bendi til að kynin 

upplifi mismikinn matkvíða eftir því í hvaða tilraunaaðstæðum þau eru komu ekki fram 

marktæk samvirkniáhrif kyns og gerð hópa á matskvíða F(2,101)= 1,169, p > 0,05.  
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Mynd 4. Meðaltöl líkamskvíða eftir hópum og kyni. 

 

Mynd 4 gefur það sterklega til kynna að gerð hópa hafi sömu áhrif á líkamskvíða 

hjá konum og körlum svo það kemur ekki á óvart að ekki voru marktæk samvirkniáhrif 

kyns og gerð hópa á líkamskvíða, F(2,101) = 0,046, p > 0,05. . Bonferroni eftir á 

samanburður sýndi heldur ekki marktækan mun milli stakra hópa Tilgáta 7, að konur 

mælist hærri á matskvíða og líkamskvíða ef meta á þær í bekkpressu og sippi í hópi karla 

og kvenna var því ekki studd.  

Í ljósi þess að tvíhliða dreifigreining gaf ekki til kynna marktæka samvirkni kyns 

og gerðar hópa á líkamskvíða eða matskvíða er tilgáta 8 studd. Tilgáta 8 segir til um að 

ekki sé munur á líkamskvíða og matskvíða hjá körlum eftir því í hvaða aðstæðum á að 

meta þá í bekkpressu og sippi.  

 

T-próf gefur til kynna að marktækur munur er á matskvíða hjá þeim sem kjósa að 

ekki þátt í líkamlega hluta rannsóknarinnar (M = 33,75 og sf = 9,87) og þeim sem kjósa 

að taka þátt (M = 39,11 og sf = 2,40),  t(114) = -2,094, p < 0,05. T-próf gefur ekki til 

kynna marktækan munur á líkamskvíða hjá þeim sem kjósa að taka þátt í líkamlega hluta 

rannsóknarinnar (M = 35,39 og s f= 12,28) og þeim sem kjósa að taka ekki þátt (M = 
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34,14 og sf= 11,24), t(114) = -0,425, p > 0,05. Þar með er tilgáta 9 studd að hluta. Hún 

spáir fyrir um meiri matskvíða og líkamskvíða hjá þeim sem kjósa að taka ekki þátt í 

líkamlega hluta rannsóknarinnar.  

 

Umræða 

 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þessar: 1) Forathugun sýnir að bekkpressa 

er yfirleitt talin karlmannleg. Styrkur er einnig oftast talinn karlmannlegur. Styrkur er í 

raun eiginleiki sem karlar búa frekar yfir en konur en bekkpressa eins og hver önnur 

æfing ætti að vera á færi allra. Ef viðhorf til æfinga eru skoðuð með það í huga að karlar 

hlaupa að jafnaði hraðar en konur þá er athyglisvert að sprettir eru oftast taldir hvorki 

kvenlegir né karlmannlegir. Þó að kynin séu að jafnaði misvel fallin til beggja æfinga 

lítur samfélagið þær ekki sömu augum fyrir kynin. 2) Konur mælast hærri en karlar á 

líkamskvíða og matskvíða. 3) Konur taka síður þátt í líkamlega hluta rannsóknarinnar 

innan um karla. Af þessu er hægt að draga þær ályktanir að konur eru viðkvæmari en 

karlar fyrir mati á sér og hugsanlega viðkvæmari fyrir mati karla en kvenna. Erfitt er þó 

að segja til um hvort að þessi munur á þátttöku sé vegna staðalmyndaógnar. 

 Vonast var til þess að sýnt yrði fram á félagslega auðveldun hjá konum og körlum 

í sippi og staðalmyndaógn hjá konum í bekkpressu. Það gekk ekki eftir þar sem hvorki 

var marktækur munur í sippi né bekkpressu á milli hópa. Þá er ýmislegt sem ber að hafa 

í huga áður en litið er svo á að frammistaða sé örugglega eins milli hópa. 

Þegar þátttakendur geta valið um þátttöku í líkamlega hluta rannsóknarinnar þarf 

að reikna með því að niðurstöður séu skekktar. Í þessari rannsókn átti þátttaka að gefa 

upplýsingar um staðalmyndaógn, félagslega auðveldun eða félagslega hömlun. Ekki var 

gert ráð fyrir í hönnun tilraunarinnar að svo mikill munur kæmi fram á vilja til þátttöku í 

líkamlega hluta rannsóknarinnar. Þannig skila niðurstöður þessarar rannsóknar aðallega 

upplýsingum vilja til þátttöku í líkamlega hluta rannsóknarinnar en gefur ekki 

upplýsingar um raunverulegan mun á frammistöðu. Ef endurtaka ætti rannsóknina ætti 

að einskorða hana við frammistöðu og ekki gefa kost á að velja að taka ekki þátt í 

líkamlega hluta rannsóknarinnar.  

Ef þátttakendur eiga að geta hafnað þátttöku í hluta rannsóknarinnar hefði frekar 

mátt kynna tilraunina þannig fyrir þátttakendum að valfrjálst sé að taka þátt bara í sippi, 

bara í bekkpressu eða bæði í sippi og bekkpressu. Þannig hefði frekar mátt meta hvort 

þátttaka kvenna stjórnaðist af því að forðast það að láta meta sig almennt eða þær forðist 
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að láta meta sig í karlmannlegri íþrótt, sem hefði frekar stutt kenningar um 

staðalmyndaógn eða sjálfs- framsetningu. 

Dreifing frammistöðu var mjög mikil, til dæmis var dreifing getu kvenna allt frá 

því að geta ekki tekið eina endurtekningu upp í að framkvæma 52 endurtekningar. Þegar 

dreifing er þetta mikil þarf mun stærra úrtak en hér var um að ræða. Einnig þyrftu 

karlkyns þátttakendur að vera fleiri ef bera á saman kynin.  

Það mældist marktækur munur á matskvíða milli þeirra sem kjósa að taka þátt og 

kjósa að taka ekki þátt. Af þeim sem kusu að taka ekki þátt voru aðallega konurnar sem 

meta átti í blönduðum hóp karla og kvenna. Af þeim konum sem kusu að taka ekki þátt í 

hópi blönduðum af körlum og konum voru flestar úr sama bekknum. Í þeim bekk var 

meirihlutinn konur og var hann einn af tveimur bekkjum sem var á þriðja en ekki fjórða 

og var staddur í jógavaláfanga. Samskonar bekkur var valinn í hóp þar sem meta átti fólk 

eingöngu með öðrum nemendum af sama kyni. Það gæti þýtt að þær konur sem völdust í 

blandaðan hóp mælist almennt hærra á matskvíða en þær konur sem völdust í hina tvo 

hópana. Ef endurtaka ætti rannsóknina þyrfti að ganga úr skugga um að þátttakendur 

sem veljast í hópana hafi mælist jafnhátt á BFNES og SPAS. Hægt væri að ganga úr 

skugga um það með skimun.Ef fyrrnefndar breytingar væru gerðar mætti frekar álykta 

um félagslega auðveldun, félagslega hömlun, staðalmyndaógn og áhrif gerðar hópa á 

matskvíða og líkamskvíða.  

Skortur á þátttöku kvenna í blönduðum hópi endurspeglar hugsanlega vilja kvenna 

til að komast hjá því að virðast óaðlaðandi en rannsóknir hafa sýnt að konur í 

karlmannlegum íþróttum birtast karlmönnum sem ókvenlegri og síður aðlaðandi en 

konur í kvenlegum íþróttum (Hoiness, Weathington og Cotrell, 2008; Kane, 1987; 

Koivula, 2001; Royce o.fl., 2003). Hvort konur leggi meira mikilvægi í mat karlmanna á 

útliti sínu eða getu er svo annað mál. Þar sem þær kjósa sjaldnar að taka þátt innan um 

karla má vel hugsa sér að svo sé. Áhersla á útlit kvenna (Knight og Guliano, 2001) og 

viðhorf karla til kvenna í karlmannlegum íþróttum gæti útskýrt dræma þátttöku kvenna 

innan um karla frekar en að um raunverulega staðalmyndaógn sé að ræða. Hugsanlega er 

mikilvægara fyrir konur að birtast í aðlaðandi ljósi en að hrekja hugmyndir um þær sem 

veikara kynið. Í öðrum orðum gæti verið að þær vilji frekar staðfesta staðalmyndir en 

hrekja þær.  
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Viðauki 1 
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Viðauki 2 

 

Hluti af eftirfarandi spurningalisti innifelur fullyrðingar um líkamsbyggingu og 

þyngd. Með líkamsbyggingu eða þyngd er átt við form líkamans og byggingu sem 

sérstaklega á við um líkamsfitu, vöðvabyggingu og almenn hlutföll líkamans.  

Leiðbeiningar : lestu hvern þátt vandlega og segðu til um hve einkennandi hann er 

fyrir þig útfrá eftirfarandi skala.  

1 = Á alls ekki við um mig2 = Á að mjög litlu leiti við um mig 

3 = Á stundum við um mig 

4 = Á vel við um mig 

5 = Á einstaklega mikið við um mig 

 

1. Ég hef áhyggjur af því hvað öðrum muni finnast um mig þegar ég veit að það skiptir 

ekki máli. ___ 

2. Ég hef ekki áhyggjur jafnvel þó ég viti að fólk móti sér neikvæða skoðun á mér.____ 

3. Ég er oft hrædd(ur) um að fólk taki eftir göllum mínum.___ 

4. Ég hef sjaldan áhyggjur af því hvernig ég kem öðrum fyrir sjónir.___ 

5. Ég er hrædd(ur) um að fólki falli ekki vel við mig.___ 

6. Ég er hrædd(ur) um að fólk finni á mér galla.___ 

7. Álit annarra truflar mig ekki.___ 

8. Þegar ég tala við fólk hef ég áhyggjur af því hvað það gæti verið að hugsa um 

mig.___ 

9. Ég hef vanalega áhyggjur af því hvernig ég kem fyrir. ___ 

10. Ef ég veit að einhver er að dæma mig þá hefur það lítil áhrif á mig. ___ 

11. Stundum finnst mér ég hafa of miklar áhyggjur af því hvað öðrum finnst um mig. ___ 

12. Ég hef oft áhyggjur af því hvort ég segi eða geri eitthvað vitlaust. ___ 

13. Ég er sátt(ur) við líkama minn. ___ 

14. Ég myndi aldrei hafa áhyggjur af því að vera í fötum sem láta mig líta út fyrir að vera 

of mjó(r )eða of þung(ur). ___ 

15. Ég vildi að ég væri ekki svona upptekin af líkamsbyggingu minni eða þyngd. ___ 

16. Það kemur fyrir að það angri mig hugsanir um að aðrir séu að meta þyngd mína eða 

vöðvabyggingu á neikvæðan hátt.___ 

17. Þegar ég lít í spegil líður mér vel með líkamsbyggingu mína eða vöxt.___ 

18. Óaðlaðandi hlutar byggingar minnar eða vaxtar gera mig óörugga(n) í ákveðnum 

félagslegum aðstæðum.___ 

19. Í nærveru annarra er ég óþægilega meðvituð/meðvitaður um eigin líkamsbyggingu 

eða vöxt.___ 

20. Mér líður vel með í hversu góðu ásigkomulagi líkami minn virðist öðrum.___ 

21. Mér þætti óþægilegt að vita af að aðrir væru að meta líkamsbyggingu mína eða 

vöxt.___ 

22. Þegar kemur að því að sýna öðrum byggingu mína eða vöxt er ég feimin(n).___ 
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23. Ég er yfirleitt afslöppuð(afslappaður) þegar aðrir eru augljóslega að horfa á 

líkamsbyggingu mína eða vöxt.___ 

24. Ég hef oft áhyggjur af því hversu vel líkami minn samsvarar sér þegar ég er í 

baðfötum ___ 

 


