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Ágrip 

Lokaverkefni þetta fjallar um það hvernig hægt sé að sporna við brottfalli unglinga 

úr íþróttum. Skoðaðir eru þættir eins og hreyfing og hreyfingarleysi, 

íþróttahreyfingin á Íslandi og mikilvægi íþrótta á unglingsárunum. Einnig er farið inn 

á þætti sem hvetja til íþróttaþátttöku, neikvæðar hliðar þátttökunnar, hindranir og 

brottfall. 

     Ýmislegt er vitað um brottfall og íþróttaiðkun. Til að mynda eykst brottfall með 

hækkandi aldri og rannsóknir sýna að íþróttaþátttaka er mest um 11-13 ára aldurinn 

en fer minnkandi eftir það. Einnig sýna rannsóknir að fjölbreytni er mikilvæg og því 

til stuðnings hafa fræðimenn komist að því að iðkendur sem stunda bæði 

einstaklings- og hópíþróttir eru líklegri til að vera ennþá að æfa við 14 ára aldur en 

þeir sem iðka aðeins einstaklingsíþróttir. 

     Það er hægt að fara margar leiðir að því að sporna við brottfalli en til þess að 

iðkendur haldist í íþróttunum þarf fyrst og fremst að vera gaman. Því ánægðir 

iðkendur færa íþróttahreyfingunni fleiri iðkendur, sem skilar sér í betra starfi, minna 

brottfalli og meiri ánægju.  
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Formáli 

Ég hef oft velt því fyrir mér af hverju unglingar hætta að stunda íþróttir. Ætli 

hugmyndin að þessu verkefni hafi ekki kviknað strax á fyrsta ári í Tómstunda- og 

félagsmálafræðinni. Ég kom inn í námið án þess í rauninni að vita um hvað það 

snérist og vissi að þeir sem útskrifuðust úr þessu námi færu flest allir beint inn í 

félagsmiðstöðvarnar og á frístundaheimilin. En þar sem ég hafði aldrei unnið í 

félagsmiðstöð né á frístundaheimili, þá hafa flest mín verkefni i náminu verið út frá 

mínum vettvangi, sem er íþróttahreyfingin. 

     Ég hef alla tíð verið mikið í íþróttum og hef stundað til dæmis körfuknattleik, 

knattspyrnu, skíði og fleiri íþróttir og hef spilað körfuknattleik í meistaraflokki 

síðustu 13 árin. Ég tel að stuðningur foreldra sé stór þáttur í íþróttaþátttöku barna 

og unglinga og ég held að ég væri örugglega ekki ennþá í þessu á fullu, ef það væri 

ekki fyrir foreldra mína, sem ennþá koma og horfa á alla leiki sem ég spila. Annar 

risastór þáttur held ég að sé að það þarf að vera gaman. Ég væri örugglega löngu 

hætt að spila ef ég hefði ekki svona gaman af þessu. 

     Það var mikið af góðu fólki sem hjálpaði mér í gegnum ritgerðarskrifin og vil ég 

þakka þeim kærlega fyrir aðstoðina. Sérstaklega vil ég þakka leiðbeinanda mínum, 

Vöndu Sigurgeirsdóttur, fyrir góða og mikla aðstoð og stuðning í öllu ferlinu. Einnig 

vil ég þakka Ísak Pálmasyni, Söndru Dís Steinþórsdóttur og Guðbjörgu Norðfjörð 

fyrir yfirlesturinn og faglegar ábendingar og Rúnu H. Hilmarsdóttur, verkefnisstjóra 

Felix, fyrir hennar hjálp. Auk þess vil ég þakka yfirmönnum mínum hjá skrifstofu 

Íþrótta- og tómstundamála Hafnarfjarðar (ÍTH) og samstarfsfólki mínu í Hraunseli 

fyrir þolinmæðina í vinnunni og svo auðvitað fjölskyldu og vinum fyrir þeirra 

þolinmæði og hvatningu í gegnum námið. Að endingu vil ég þakka bekkjarsystkinum 

mínum fyrir að vera svona frábær. 
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1. Inngangur 

Alla tíð hefur verið talað um að sál og líkami væru óaðskiljanlegir hlutir og menn 

eins og Aristóteles , Sókrates og Platón áttuðu sig á því fyrir löngu. Ef fólk ætlar að 

ná árangri í lífinu verða báðir þættirnir að vera í lagi, því það er ekki hægt að ná 

góðum árangri með annan þáttinn ef hinn er ekki lagi (Gunnar Svanbergsson, 2005). 

Það er alveg eins í íþróttum, ef maður mætir ekki andlega undirbúinn, þá er mjög 

líklegt að manni gangi illa að framkvæma hlutina. 

     Til þess að skilja viðfangsefni ritgerðarinnar betur er vert er að skoða nokkur 

mikilvæg hugtök. Íþróttir og hreyfing er ekki sami hluturinn því íþróttir eru „hreyfing 

sem stunduð er við þjálfun eða keppni á vegum íþróttafélaga“ en hreyfing er 

skilgreind sem „hvers konar vinna beinagrindarvöðva sem eykur orkunotkun 

umfram það sem gerist í hvíld“ (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 4).  

     Mikilvægt er fyrir alla einstaklinga að eiga sér tómstundaiðju. Margar 

skilgreiningar eru til á tómstundum og fræðimenn eru ekki sammála um það hvort 

tíminn eftir skóla séu tómstundir eða frítími. Vanda Sigurgeirsdóttir skilgreinir 

tómstundir út frá fimm þáttum; tíma, athöfnum eða starfsemi, gæðum, viðhorfum 

og hlutverki. 

Tómstundir eru því athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í 
frítímanum og flokkast sem tómstundir að ákveðnum skilyrðum 
uppfylltum. Þau skilyrði eru að einstaklingurinn líti sjálfur á að um 
tómstundir sé að ræða. Að athöfnin, hegðunin eða starfsemin sé 
frjálst val og hafi í för með sér ánægju og jákvæð áhrif. Kjarni 
tómstunda má segja að felist í vellíðan og aukningu á lífsgæðum 
(Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010, bls. 8). 

Mér finnst þessi skilgreining vera mjög góð, því þarna gerir Vanda greinarmun á 

tómstundum og frítíma. Ég er alveg sammála henni í því að tómstundir eigi sér stað í 

frítíma en ekki allur frítími er tómstundir. 

     Brottfall úr íþróttum er skilgreint meðal annars þegar einstaklingur iðkar ekki 

lengur íþrótt innan íþróttafélags (Molinero, Salguero, Tuero, Alvarez og Márquez, 

2006). Brottfall er einnig skilgreint sem slíkt þegar einstaklingur skiptir um 

íþróttagrein eða íþróttafélag, fer í aðra tómstundaiðju, hættir öllum tómstundum 

eða hættir iðkun og gerist þjálfari eða dómari svo eitthvað sé nefnt (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, e.d.a). 
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     Í þessu verkefni ætla ég að skoða brottfall og hindranir og tel ég að munurinn á 

þessum tveim hugtökum sé sá að hindranir séu þær ástæður sem unglingar segjast 

finna fyrir í sinni íþróttaiðkun, sem getur leitt að lokum til brottfalls. 

     Tilgangur verkefnisins er að skoða ávinning af íþróttaþátttöku unglinga og að 

kanna ástæður brottfalls. Einnig er tilgangur verkefnisins að koma með tillögur að 

því hvernig sé hægt að sporna við þessu brottfalli. 

     Í verkefninu verður fyrst fjallað um hreyfingu og hreyfingarleysi unglinga. Einnig 

verður farið yfir íþróttirnar á Íslandi þar sem staðan í íþróttahreyfingunni verður 

skoðuð. Því næst verður farið ítarlega í mikilvægi íþrótta á unglingsárum, þar sem 

skoðaðir verða andlegir-, félagslegir- og líkamlegir þættir. Þá verður forvörnum 

lítillega gerð skil sem og áhrifum íþróttaþátttöku á námsárangur. Jákvæð áhrif eins 

og stuðningur foreldra og vinahópurinn, og neikvæð áhrif verða skoðuð auk hvata 

og hindrana í íþróttaþátttöku. Að endingu verður brottfall skoðað og 

rannsóknarspurningunni „Hvernig er hægt að sporna við brottfalli unglinga úr 

íþróttum?“ svarað. 
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2. Hreyfing og hreyfingarleysi 

Hreyfing hefur verið stór partur af lífi mannsins frá örófi alda. Áður fyrr þurfti fólk að 

ganga milli staða en í dag er þetta öðruvísi. Með allri þeirri tækni sem hefur komið 

fram síðustu áratugi, hefur hreyfing fólks minnkað til muna. Fólk notar í vaxandi 

mæli vél- og rafknúin ökutæki og vinnuaðstæður hafa breyst mikið. Í dag eru 

kyrrsetustörf mun algengari, því tæknibreytingarnar hafa gert það að verkum að fólk 

vinnur mun meira á tölvur og situr meira í vinnutíma sínum en það gerði áður fyrr. 

Til að vinna á móti þessari þróun mælir Embætti landlæknis með því að börn og 

unglingar hreyfi sig í að minnsta kosti 60 mínútur á dag. Þessi hreyfing þarf að vera 

bæði miðlungserfið og erfið og má henni skipta í styttri einingar, til dæmis með því 

að hjóla eða ganga í skólann, fara í skólaíþróttir og leika sér svo úti eftir skóla 

(Lýðheilsustöð, 2008). 

     Þrátt fyrir aukna umræðu og í raun vitundarvakningu er kyrrseta og 

hreyfingarleysi vaxandi vandamál á Íslandi og er talið að fimmta hver kona og fjórði 

hver karlmaður hreyfi sig ekki í sínum frítíma. Hreyfing fólks í frítímanum hefur 

reyndar aukist á undanförnum árum, en á móti kemur að dagleg vinna fólks er ekki 

eins líkamlega erfið og hún var áður fyrr og því hefur mikil þyngdaraukning orðið hjá 

fólki á Íslandi, sérstaklega síðustu tíu ár (Bylgja Valtýsdóttir, 2008). 

     Brynhildur Briem gerði rannsókn á hæð og þyngd 4106 skólabarna í Reykjavík á 

níunda aldursári á árunum 1919-1998. Þar sem of fá mæligildi fundust fyrir árið 

1919 voru niðurstöður þess árs ekki teknar með, en þegar tölurnar frá 1938 eru 

skoðaðar sést að meðalhæð bæði stúlkna og drengja hefur aukist um 5 cm. Þá hefur 

meðalþyngd stúlkna aukist um 4,6 kg og drengja um 5,1 kg á sama tímabili. Þar sem 

breytingar á líkamsþyngd gefa litlar upplýsinar nema tillit sé tekið til breytinga á 

hæð var líkamsþyngdarstuðull einnig reiknaður. Kom í ljós að hann hafði aukist um 

1,25 hjá stúlkum og 1,41 hjá drengjum. Samkvæmt rannsókninni hækkaði hlutfall of 

þungra stúlkna úr 3,1% árið 1938 í 19,7% árið 1998 og á sama tíma fjölgar feitum 

stúlkum úr 0,4% í 4,8%. Enginn drengur mældist of feitur fyrr en árið 1958 og var þá 

1% drengja í flokki of feitra, en árið 1998 var það hlutfall komið í 4,8% (Brynhildur 

Briem, 1999). Þessar tölur sýna að börnin eru greinilega að þyngjast og 

þyngdaraukningin fer hratt vaxandi.  
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     Einnig kemur í ljós þegar bandarískar rannsóknir eru skoðaðar að hlutfall of feitra 

barna hefur tvöfaldast á síðustu 30 árum og samhliða því hefur þrekið minnkað hjá 

börnum og unglingum. Það er mikið áhyggjuefni því offita á unglingsárum leiðir til 

offitu á fullorðinsárum. Ekki er nóg með að hún hafi aukist heldur sýna rannsóknir 

að meðferð við offitu barna og unglinga sé vandasöm og árangurinn yfirleitt lélegur. 

Því er mjög mikilvægt að vera með fyrirbyggjandi aðgerðir. Þó eru einnig til 

rannsóknir sem sýna að átaksverkefni skili góðum árangri, svo sem minni 

fituprósentu, meira þoli og betri matarvenjum (Gunnar Svanbergsson, 2005). 

     Íslenskar rannsóknir á börnum í Reykjavík og á Akureyri sýna að offita er vaxandi 

vandamál og talið er að hreyfingarleysi sé ástæða þess, en í sömu rannsóknum 

kemur einnig í ljós að það sé farið að hægja á þessari þróun (Gunnar Svanbergsson, 

2005). Nýrri rannsókn frá árinu 2010 bendir til þess að hlutfall barna sem er yfir 

kjörþyngd sé líklega hætt að aukast (Stefán Hrafn Jónsson og Margrét Héðinsdóttir, 

2010). Þá ber einnig að nefna að hreyfingarleysi unglinga hefur ekki aukist eins 

mikið á Íslandi eins og erlendis (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

     Rannsóknir og greining hafa um árabil kannað íþróttaiðkun barna og unglinga. Í 

rannsókninni Ungt fólk frá árinu 2010 kemur fram að stúlkur í framhaldskóla stunda 

almennt sjaldnar íþróttir eða líkamsrækt en drengir. Þá segir einnig að aukning hafi 

orðið á hreyfingu beggja kynja frá árinu 1992 en hún er ekki mikil – en betur má ef 

duga skal (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, 

Margrét Lilja Guðmundsdóttir og Jón Sigfússon, 2011). 

     Íþróttaiðkun er góð leið til að sporna gegn hreyfingarleysi og áhrifum þess. 

Þannig er til að mynda hægt að sporna við þeirri þróun að börn og unglingar í 

skólum landsins hreyfi sig of lítið, með því að tvinna hreyfingu inn í skólastarfið. Það 

væri til dæmis hægt að gera með því að hafa stærðfræði og/eða náttúrufræði úti í 

náttúrunni með ratleikjum eða öðru og jafnvel með því að gera lóðir grunnskólanna 

meira hreyfimiðaðar. Fleiri aðgerðir sem hægt er að gera til að auka hreyfingu barna 

er að koma upp fleiri brettagörðum eins og hafa þegar verið reistir á þremur stöðum 

á Stór-Reykjavíkursvæðinu á undanförnum árum. Unglingarnir þurfa ekki endilega 

að vera í skipulögðu íþróttastarfi, því eins og kanadískar rannsóknir sýna, þá skilar 

óskipulögð hreyfing barna mun meiri brennslu en skipulagðar íþróttir (Gunnar 

Svanbergsson, 2005; Menntamálaráðuneytið, 2006). Einnig mætti setja upp fleiri 
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körfuboltavelli við skóla eins og er búið að gera með sparkvöllum 

Knattspyrnusambands Íslands (KSÍ) og fleiri átök sem stuðla að aukinni hreyfingu 

barna og unglinga. Dr. Erlingur Jóhannsson segir að til þess að minnka 

hreyfingarleysi barna og unglinga verði að tryggja þeim aðgang að leikvöllum, 

sparkvöllum og opnum svæðum eins og hjólastígum og útivistarsvæðum. Erlingur 

segir einnig að íþróttahreyfingin verði að passa upp á að allir geti fundið eitthvað við 

sitt hæfi og því þurfi að draga úr afrekstengingu í barna- og unglingastarfi og að það 

þurfi að auka vægi leiks, gleði og ánægju í starfinu (Erlingur Jóhannsson, 2007). 

3. Íþróttir á Íslandi 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) var stofnað árið 1997, þegar 

Íþróttasamband Íslands og Ólympíunefnd Íslands voru sameinuð. Íþróttasamband 

Íslands var síðan stofnað árið 1912 og þess vegna heldur ÍSÍ upp á 100 ára afmæli 

sitt á þessu ári. ÍSÍ vinna að því að efla, samræma og skipuleggja íþróttastarfsemi á 

Íslandi. Sambandið sér um að styðja við alla íþróttaiðkendur á Íslandi, sama hvort 

það eru iðkendur almenningsíþrótta eða afreksíþróttamenn (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, e.d.b). 

     ÍSÍ hefur haldið utan um iðkendur innan sambandsins á tölvutæku formi síðan 

árið 1994, en árið 2004 var kerfið Felix sett á laggirnar. Felix heldur utan um 

iðkendatölur allra íþróttafélaga á landinu og fyrir 15. apríl ár hvert þurfa félögin að 

skila inn listum yfir alla félaga, iðkendur, stjórnar- og nefndarmenn ásamt lykiltölum 

úr rekstri félaganna. Felix er nauðsynlegt tæki til þess að hægt sé að halda utan um 

tölfræði íþróttahreyfingarinnar á Íslandi (Jón M. Ívarsson, 2012; Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, e.d.c). Ungmenna- og íþróttafélög á Íslandi árið 2010 voru 

427 talsins og iðkendur þeirra 85.828 eða 27,1% landsmanna. Héraðssambönd voru 

25 talsins árið 2010, sérsamböndin 28 og 43 íþróttagreinar voru stundaðar. Fimm 

vinsælustu íþróttagreinarnar á Íslandi árið 2010 voru knattspyrna (20.775 iðkanir), 

golf (16.919 iðkanir), hestaíþróttir (11.408 iðkanir), fimleikar (8.136 iðkanir) og 

handknattleikur (7.098 iðkanir) (Jón M. Ívarsson, 2012; Rúna H. Hilmarsdóttir, 

2012). 
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3.1 Þátttaka í íþróttum 

Þegar tölfræðiskýrslur ÍSÍ eru skoðaðar kemur í ljós að frá upphafi hefur orðið 

umtalsverð aukning á iðkendum. Árið 2009 voru til að mynda 81.973 iðkendur en 

árið 2010 voru þeir orðnir 85.828 eins og áður kom fram. Iðkunum hefur líka fjölgað 

eða úr 112.366 árið 2009 í 118.945 árið 2010. Skýringin á því af hverju iðkanirnar 

eru fleiri en iðkendurnir er sú að hver einstaklingur getur verið að æfa fleiri en eina 

íþrótt. Fleiri karlmenn eru skráðir iðkendur en konur, en karlmennirnir eru 60% á 

móti 40% kvenna. Þegar litið er á kyn- og aldursskiptingu sést að kynjahlutfallið er 

mun jafnara hjá einstaklingum 16 ára og yngri, en þar eru stúlkurnar 47% á móti 

53% drengja, en hjá einstaklingum eldri en 16 ára eru konurnar 35% á móti 65% 

karlmanna (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2012). Þetta þarf ekki að þýða að konur eldri en 

16 ára hreyfi sig ekki, heldur gæti ástæðan verið sú að konur fari meira í 

líkamsræktarstöðvar en karlmenn og séu því ekki skráðar í íþróttafélög. Rúnar 

Vilhjálmsson og Guðrún Kristjánsdóttir (2003) segja að hægt sé útskýra þennan mun 

með því að unglingsstúlkur séu síður skráðar í íþróttafélög en drengir. Til er 

þátttökutilgáta (e. enrollment hypothesis), sem segir að drengir séu líklegri til þess 

að skrá sig í íþróttafélög vegna þess að oft eru íþróttafélög með dagskrá sem á betur 

við þá en stúlkur. Einnig eru æfingatímar oft betri fyrir drengi auk þess er 

staðreyndin sú að það eru meiri líkur á því að drengir nái lengra í íþrótt sinni og 

verði atvinnumenn og fái þar af leiðandi greitt fyrir iðkun sína (Rúnar Vilhjálmsson 

og Guðrún Kristjánsdóttir, 2003). Einnig getur munurinn á kynjunum legið í því að 

staðalímyndir gætu fælt stúlkur frá keppnisíþróttum vegna þess að þær hafa of 

mikla „karlmannlega“ eiginleika eins og hörku, kappsemi og líkamlegan styrk (Rúnar 

Vilhjálmsson, 2006). 
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Mynd 1 Hlutfall drengja og stúlkna á landinu árin 2000,2004 og 2010 eftir því 
hvort þau stundi íþróttir með íþróttafélagi (æfi eða keppi)  
(Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2011, bls. 30) 

     Í rannsókninni Ungt fólk frá árinu 2010 kemur í ljós að hlutfall unglinga sem æfa 

með íþróttafélagi jókst á árunum 2000-2010. Eins og sést á mynd 1 fækkaði bæði 

strákum og stelpum sem æfðu nær aldrei á meðan þeim fjölgaði sem stunduðu 

íþróttir einu sinni eða oftar í viku (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Álfgeir 

Logi Kristjánsson o.fl., 2011). Þessar tölur sýna þá jákvæðu þróun sem hefur verið í 

fjölda iðkenda hjá íþróttafélögum undanfarin ár. 

     Er þróunin jákvæð ekki síst vegna þess að margir fræðimenn hafa talað um 

mikilvægi þess að byrja strax að stunda íþróttir á unga aldri. Telama o.fl. (2005) 

komust að því að samfelld íþróttaþátttaka á skólaaldri leiðir til þess að fólk stundi 

íþróttir á fullorðinsárum og virðist þá ekki skipta máli hvaða íþróttagrein verður fyrir 

valinu.  

4. Mikilvægi íþrótta á unglingsárunum 

Hreyfingu fylgir mikill ávinningur fyrir alla aldurshópa og líklega efast fáir um þá 

staðreynd að uppeldislegt gildi íþrótta er mikið. Því í íþróttum læra börn og 

unglingar aga, samvinnu, drengskap og jafnrétti. Rannsóknir sýna auk þess að aukin 

íþróttaþátttaka tengist betri námsárangri, betri líðan, aukinni sjálfsvirðingu og 

jákvæðari líkamsmynd og segja fræðimenn að þau börn sem hreyfa sig í æsku séu 
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mun líklegri en önnur börn til að hreyfa sig seinna á ævinni (Menntamálaráðuneytið, 

2006). 

     Sumir vilja meina að þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi sé betri fyrir heilsuna og 

líðan fólks en önnur hreyfing. Rúnar Vilhjálmsson og Þórólfur Þórlindsson skoðuðu 

íþróttaþátttöku í íþróttafélagi, með óformlegum hópum og á einstaklingsgrundvelli 

og komust að því að ástundun íþrótta í skipulögðu starfi hefur mestu öfugu áhrifin á 

tengsl við reykingar, áfengisnotkun, þunglyndi og ýmis konar líkamlega kvilla. Þeir 

vildu meina að hægt væri að rekja þessi áhrif til þess að í skipulögðu starfi séu meiri 

iðkunarkröfur og öflugra félagsnet en ef einstaklingar æfa einir eða með 

óformlegum hópum (Rúnar Vilhjálmsson, 2006). 

     Hér á eftir verður fjallað um andlegan-, félagslegan- og líkamlegan ávinning 

íþróttaiðkunar fyrir unglinga, forvarnarstarf í íþróttahreyfingunni og samband náms 

og íþróttaiðkunar. 

4.1 Andlegir- og félagslegir þættir 

Félagslegur ávinningur íþróttaþátttöku er mikill. Má í því sambandi nefna að 

íþróttamenn læra mannleg samskipti, aga og skipulagshæfileika auk þess sem þeir 

læra að takast á við sigra og mótlæti sem þeir geta síðan tekið með sér út í lífið. Þeir 

læra einnig að vera hluti af heild eða liði og að virða félagana (Rúnar Vilhjálmsson, 

2006; Snjólaug Elín Bjarnadóttir og Ásrún Matthíasdóttir, 2007). Þá kennir 

íþróttaþátttaka unglingum skipulag. Unglingar sem stunda íþróttir eru skipulagðari 

en aðrir unglingar og þó að mikill tími fari í æfingar, þá finna þeir tíma til að hitta 

vinina og fara með þeim til dæmis í bíó eða sund. Þessir unglingar eru einnig 

duglegri við að sinna félagsstörfum en þeir sem ekki stunda íþróttir og rannsóknir 

sýna að unglingar sem stunda íþróttir eru félagslega virkari en þeir sem stunda ekki 

íþróttir. Staðreyndin er nefnilega sú að þeir unglingar sem eru skipulagðir og hafa 

mikið að gera hafa meiri kraft og orku til að sinna þessum verkefnum en þeir sem 

ekki stunda íþróttir (Þorgrímur Þráinsson, 2012). 

     Margir unglingar æfa íþróttir vegna félagsskaparins. Á æfingum hittast vinir og 

margir koma á æfingar til að kynnast nýju fólki (Allison o.fl., 2005; Dworkin, Larson 

og Hansen, 2003). Í rannsókn Dworkin, Larson og Hansen, kom til að mynda í ljós að 

unglingar eignast vini, t.d. af öðrum kynþætti, í gegnum íþróttirnar sem þeir annars 
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hefðu kannski ekki gert. Unglingarnir í rannsókninni töluðu einnig um að í gegnum 

íþróttirnar hefðu þeir lært að meta hina einstaklingana meira. Unglingarnir urðu 

nánari til dæmis eftir keppnisferðir, þar sem þeir til dæmis töluðu saman um hluti 

sem þeir hefðu annars ekki gert. Unglingarnir töluðu um að hópurinn sem þeir voru 

hluti af, væri meira eins og ein stór fjölskylda og að þeir myndu allt fyrir hina 

einstaklingana í hópnum gera (Dworkin o.fl., 2003). 

     Í gegnum íþróttirnar læra unglingar að vinna með öðrum, með öðrum orðum þá 

öðlast þeir aukna samskiptahæfileika. Unglingarnir læra að þeir eru hluti af liði og til 

þess að ná árangri þurfa allir að vinna saman til að ná settum markmiðum. Það 

þurfa ekki allir að vera bestu vinir utan vallar, en innan vallar þurfa allir að vita sitt 

hlutverk og að vera tilbúnir til þess að leggja allt sitt í að ná markmiðinu. Í gegnum 

íþróttirnar læra unglingar einnig að gefa og taka við bæði jákvæðri og neikvæðri 

gagnrýni. Auk þess læra þeir hvernig maður á að vinna sem leiðtogi og hvenær 

einstaklingur þarf að vinna verkin sjálfur eða hvenær hann á að fá hina í liðinu til 

þess að hjálpa sér við það (Dworkin o.fl., 2003). 

     Andlegur ávinningur íþróttaþátttöku er einnig mikill. Til að mynda hefur þátttaka 

barna og unglinga í skipulögðu íþróttastarfi veruleg áhrif á sjálfsmynd þeirra 

(Molinero o.fl., 2006; Taylor, Sallis og Needle, 1985; Þorgrímur Þráinsson, 2012) og 

einnig hafa þeir sem iðka íþróttir meira sjálfstraust, meiri sjálfsaga og líður betur 

með sjálfan sig en öðrum. Rannsóknir hafa sýnt að íþróttaiðkun dregur úr þunglyndi 

og kvíða og ýtir undir tilfinningar eins og jákvæðni, gleði og bjartsýni (Taylor o.fl., 

1985; Viðar Halldórsson, 2009). Einnig hefur hreyfing verið notuð í meðferðum við 

ýmsum geðsjúkdómum, eins og þunglyndi og í áfengis- og fíkniefnameðferðum því 

margir nota hreyfingu og íþróttaæfingar til að losa um stress, spennu og reiði í sínu 

daglega lífi og aðrir stunda íþróttir til að forðast vandræði (Allison o.fl., 2005; 

Hagger og Chatzisarantis, 2005). Það má því með sanni segja að íþróttirnar létti lund 

og gæti átt þátt í að móta persónuleika einstaklinga. 

4.2 Líkamlegir þættir 

Ekki verður efast um líkamlegan ávinning íþróttaiðkunar. Ávinningurinn er mestur í 

langlífi (Blair og LaMonte, 2007) því með því að stunda íþróttir minnka líkurnar á 

ýmsum sjúkdómum, til dæmis á hjarta- og æðasjúkdómum (Blair og LaMonte, 2007; 
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Bylgja Valtýsdóttir, 2008), sykursýki (Alcazar, Ho og Goodyear, 2007), ýmsum 

tegundum krabbameina (Lee, 2007), ofþyngd og offitu (Ross og Janssen, 2007). 

Einnig kemur hreyfing í veg fyrir beinþynningu og slitgigt (Hootman, 2007) og hefur 

góð áhrif á geðheilsu manna (Raglin, Wilson og Galper, 2007). Þá hefur komið í ljós 

að fólk með undirliggjandi sjúkdóma eins og sykursýki og hjartasjúkdóma lifir betra 

lífi ef það er í góðu formi og hreyfir sig reglulega (Alcazar o.fl., 2007; Blair og 

LaMonte, 2007). 

     Einnig hefur verið sýnt fram á það að íþróttaiðkun eykur blóðflæði til heilans, sem 

verður til þess að stress minnkar, lundin léttist og fólk róast en það veldur því svo að 

fólk stendur sig betur í sínum verkefnum (Taras, 2005). Íþróttaiðkun hefur einnig 

góð áhrif á svefn og svefnvenjur einstaklinga (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon og Álfgeir Logi Kristjánsson, 2011). 

     Af þessu má sjá að það er mikilvægt að byrja að stunda íþróttir strax í æsku, því 

eins og fram hefur komið eru einstaklingar sem byrja að iðka íþróttir snemma 

líklegri til þess hreyfa sig á fullorðinsárunum. Vegna þessara miklu líkamlegu áhrifa 

er það mikilvægt fyrir samfélagið að sem flestir stundi íþróttir og haldist í þeim sem 

lengst.  

4.3 Íþróttir sem forvörn gegn andfélagslegri hegðun 

Forvarnargildi íþrótta er óumdeilt og því til stuðnings sýna flestar rannsóknir að 

íþróttirnar sporna við því að unglingar byrji að reykja og neyta vímuefna. Á Íslandi 

hafa rannsóknir um þessi mál verið stundaðar síðan 1992 og þar hefur Þórólfur 

Þórlindsson verið fremstur í flokki. Rannsóknir Þórólfs allt frá níunda áratugnum 

sýna að unglingar sem ekki eru í íþróttum eru þrisvar eða fjórum sinnum líklegri til 

að reykja en aðrir unglingar. Það er ekki eins mikill munur þegar kemur að 

áfengisneyslu, þar sem um 52% þeirra sem stunda ekki íþróttir segjast drekka, en 

41% þeirra sem stunda íþróttir fimm sinnum í viku eða oftar drekka. Reyndar hefur 

komið í ljós að unglingar sem stunda íþróttir fara í partý alveg eins og hinir 

unglingarnir en þau eru samt ólíklegri til þess að reykja eða nota ólögleg vímuefni. 

Sumir hafa þá trú að unglingar í íþróttum noti síður vímuefni, af því að þeir vita um 

skaðsemi reykinganna og vímuefnanna og til þess að ná langt í íþróttinni séu þeir 

tilbúin  að leggja allt undir (Þorgrímur Þráinsson, 2012). 
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     Margar rannsóknir, bæði íslenskar og erlendar eru til um forvarnargildi íþrótta. 

Þessar rannsóknir sýna fram á að unglingar sem taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi 

eru ólíklegri til að ánetjast fíkniefnum, áfengi og tóbaki en aðrir unglingar 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Einhverju góðu hafa vímuefnaforvarnir skilað því að 

könnun sem var lögð fyrir 10. bekkinga árin 1995, 1999 og 2003 leiddi í ljós að þeir 

sem höfðu neytt áfengis síðustu 30 daga voru 65% árið 1995 en hlutfallið var komið 

í 47% árið 2003. Vert er þó að minnast á það að áfengisneysla þeirra sem drekka á 

annað borð hefur aukist en yfir allan hópinn hefur áfengisneysla dregist saman og 

unglingarnir drekka minna magn í hvert skipti heldur en þeir gerðu árið 1995 

(Þóroddur Bjarnason, 2005). Önnur rannsókn, sem gerð var á 

framhaldsskólanemum árið 2010 sýndi að þessar tölur eru á niðurleið. Hlutfall 

unglinga sem höfðu orðið ölvaðir einu sinni eða oftar síðustu 30 daga, er komið 

niður í 55,2% árið 2010. Þessi rannsókn leiddi einnig í ljós að unglingarnir byrja mjög 

margir að drekka áfengi sumarið á milli 10. bekkjar og 1. bekkjar í framhaldsskóla. 

Hlutfall þeirra sem höfðu orðið ölvaðir síðustu 30 daga í grunnskóla var 14% en var 

orðið 33,3% þegar þau komu í framhaldsskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a). 

     Í Ungt fólk 2010 rannsókninni kom einnig í ljós að dregið hefur verulega úr 

reykingum og hefur hlutfallið þeirra sem hafa reykt sígarettu einhvern tíman á 

ævinni farið úr 59,6% árið 2000 í 51,9% árið 2010. Auk þess hefur dregið verulega úr 

daglegum reykingum unglinganna því árið 2000 var hlutfallið 21% en árið 2010 var 

það komið í 11,8%. Þess til viðbótar hefur neysla kannabisefna dregist verulega 

saman og farið úr því að vera 22,8% árið 2000 í 12% árið 2010. Talsverð aukning 

virðis hins vegar vera í hópi unglinga sem hefur prófað amfetamín einu sinni eða 

oftar um ævina en neyslan virðist aukast með hækkandi aldri. Einnig virðist vera að 

neysla annarra ólöglegar vímuefna (E-töflur, LSD, kókaín) standi í stað milli ára 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a). 

     Viðar Halldórsson, íþróttafélagsfræðingur, segir að forvarnarstarfið sé mun 

áhrifameira í íþróttahreyfingunni en í skólum landsins. Unglingarnir hafi engra 

annarra kosta völ en að mæta í skólann en þeir iðki íþróttir af fúsum og frjálsum vilja 

og þess vegna séu þeir móttækilegri fyrir upplýsingunum í íþróttunum (Þorgrímur 

Þráinsson, 2012). 



 

19 
 

     Það er greinilegt að vímuefnaforvarnir skila miklum árangri. Mikilvægt er því að 

halda þeirri góðu forvarnarvinnu sem í gangi er í efstu bekkjum grunnskólanna 

áfram þegar í framhaldsskólana er komið. 

4.4 Íþróttaþátttaka og námsárangur 

Íþróttamenn standa sig að jafnaði betur í námi en aðrir einstaklingar (Björn Vignir 

Sigurpálsson, 2012; Þorgrímur Þráinsson, 2012). Þeir sem stunda íþróttir þurfa að 

skipuleggja tímann sinn mjög vel til að komast yfir öll þau verkefni sem þeir þurfa að 

vinna. Ólafur Eiríksson, sundkappi, talar um í grein í bókinni um sögu ÍSÍ að agi og 

skipulag í íþróttunum komi öllum til góðs í lífsbaráttunni. Hann talar þar um að til 

þess að ná árangri í einhverju þurfi maður að tileinka sér sjálfsaga. Það er mikilvægt 

að kunna að forgangsraða og sætta sig við það að það er ekki hægt að gera allt sem 

manni langar til að gera (Björn Vignir Sigurpálsson, 2012). 

     Margar rannsóknir, bæði íslenskar og erlendar sýna að þeir sem iðka íþróttir 

standa sig betur í skóla en þeir sem ekki stunda íþróttir. Skýringin gæti verið sú að 

þeir eru oft mjög metnaðargjarnir, koma betur undirbúnir í tíma og líður betur í 

skólanum en öðrum (Taras, 2005; Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, 1994). Rannsókn Danielle Tower frá árinu 2008 styður þessar 

niðurstöður. Hennar niðurstöður sýna að unglingar í íþróttum hafa mikið 

keppnisskap sem hvetur þau til að setja sér háleit markmið í námi sínu (Tower, 

2008). Þá bendir íslensk rannsókn frá árinu 2008 einnig til þess að lægri einkunnir 

fylgi aukinni kyrrsetu (Kári Jónsson, 2008). Einnig sýndi rannsókn sem gerð var á 

bandarískum nemendum á aldrinum 11-18 ára jákvæð tengsl milli íþróttaþátttöku 

og námsárangurs (Fox, Anderson, Sztainer og Wall, 2009). Þó eru til rannsóknir sem 

sýna að engin tengsl séu milli íþróttaþátttöku og námsárangurs (Taras, 2005). 

     Þó að rannsóknum beri ekki saman um tengslin milli íþróttaþátttöku og 

námsárangurs kannast ég sjálf við þetta frá mínum íþróttaferli. Ég hef alla tíð verið 

mjög skipulögð og hef alltaf þurft að passa upp á að skipuleggja daginn alveg frá 

morgni til kvölds, til þess að komast yfir þau fjölmörgu verkefni sem þarf ég að 

vinna, hvort sem þau tengjast námi, vinnu eða íþróttum. Alla mína skólagöngu hef 

ég getað stundað íþróttir án þess að það bitni á náminu. Ég hef alltaf skipulagt mig 

þannig að seinni partinn og á kvöldin þegar ég hef verið að koma heim af æfingum 
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hef ég verið búin að öllu sem tengist skólanum, þannig að ég hef átt kvöldin fyrir 

mig og getað gert það sem mig hefur langar til að gera.  

     Í þessu samhengi má einnig nefna spjótkastarann Ásdísi Hjálmsdóttur. Hún er 

frábær fyrirmynd í íþróttaheiminum og er gott dæmi um það hversu vel 

íþróttamenn þurfa að vera skipulagðir til að ganga vel í skóla og öllu öðru sem þeir 

gera utan æfinga. Ásdís útskrifaðist í febrúar 2012 með meistaragráðu í lyfjafræði 

frá Háskóla Íslands, með hæstu einkunn sem gefin hefur verið. Hún segir, í viðtali við 

blaðamann Fréttablaðsins, þetta bara vera spurningu um tímastjórnun og vinnu og 

að maður geti gert allt sem maður ætli sér. Það er bara spurning um að vilja það 

nógu mikið (Hólmfríður Helga Sigurðardóttir, 2012). 

5. Neikvæð áhrif íþróttaþátttöku 

Þrátt fyrir jákvæð áhrif íþróttaþátttöku eru dæmi um neikvæðar hliðar og má þar til 

að mynda nefna skyndidauða vegna hjartasjúkdóma og „konuþrennuna“ (e. female 

triad) þ.e. átraskanir, röskun á tíðablæðingum og beinþynningu. Einnig getur fólk 

orðið fyrir alls kyns áverkum eins og beinbrotum og tognunum, fengið 

áreynsluastma og ofandað (Verhagen, Sluijs, og Mechelen, 2007). 

     Fleiri neikvæðar hliðar eru á íþróttaiðkun. Margir ganga því miður of langt í 

íþróttaiðkun sinni og verða háðir hreyfingunni á slæman hátt. Lystarstolssjúklingar 

verða til dæmis oft háðir íþróttum eins og hlaupum, þar sem brennslan er mikil. En 

aðrir kvillar eins og lélegar matarvenjur, of mikið keppnisskap, áhugaleysi gagnvart 

fölskyldu, vinum og vinnu og þreyta eru einnig neikvæðir þættir hreyfingar (Taylor 

o.fl., 1985). Þá má nefna að áhrif hvatningar fjölskyldunnar eru ekki alltaf jákvæð. 

Þannig halda fræðimenn því fram að ef hvatningin verður of mikil, geti hún leitt til 

þess að unglingum finnist hún vera meira pressa en hvatning og verði ef til vill til 

þess að unglingurinn hættir þátttöku (Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar 

Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000). 

     En þegar öllu er á botninn hvolft þá er hreyfing góð fyrir alla og eflir líkamlega-, 

andlega og félagslega heilsu manna svo lengi sem hún er stunduð í réttu mæli og 

fari ekki út í öfgar. Þrátt fyrir allar neikvæðu hliðar þátttökunnar er staðan þannig að 

íþróttaiðkun hefur meiri jákvæð áhrif og það er ýmislegt sem getur aukið líkurnar á 

þátttöku unglinga í íþróttum. 
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6. Jákvæð áhrif á þátttöku 

Hvatning er það sem fær fólk til þess að stunda íþróttir og margir sálfræðingar tala 

um áhugahvöt en hana er hægt að greina í tvo þætti; innri og ytri hvatningu. Innri 

hvatning fær einstaklinga til að stunda íþróttir vegna ánægjunnar sem fylgir 

iðkuninni en ytri hvatning er sá ávinningur sem hlýst af þátttökunni. Dæmi um ytri 

hvatningu er athyglin og viðurkenningin sem einstaklingurinn fær, fjárhagsleg 

umbun eða þegar einstaklingar grennast. Ytri hvatning getur breyst þegar 

markmiðum iðkenda er náð, til dæmis ef keppnin sem tekið var þátt í er búin og 

iðkandinn náði verðlaunasæti eða ef hann var búinn að vera svo duglegur að 

grennast að hann náði þyngdarmarkmiði sínu. Þetta verður til þess að iðkunin 

breytist eða jafnvel leggst niður og þess vegna vilja fræðimenn leggja meiri áherslu á 

innri hvatninguna (Rúnar Vilhjálmsson, 2006). 

     Margar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvað hvetur unglinga til að taka þátt í 

íþróttum. Ein þeirra var gerð á 15 og 16 ára drengjum í Kanada og þar var hvatningu 

einmitt skipt í tvo flokka, innri og ytri hvatningu. Innri hvatning var að sögn 

drengjanna til dæmis gleði, áskorun og aukin færni. Drengirnir sögðust vilja takast á 

við áskoranir í íþrótt sinni, þó að leiðin væri löng, þá var að þeirra mati svo gott að 

ná markmiðum sínum og auka færni sína með því að fara á teygjusvæðið og læra 

nýja hluti. Ytri þættir sem voru nefndir voru meðal annars félagsskapurinn, það er 

að eyða tíma með vinum og kynnast nýju fólki og svo líkamlegur- og andlegur 

ávinningur íþróttaiðkunar (Allison o.fl., 2005). 

     Hér á eftir verður fjallað betur um stuðning foreldra og vinahópinn sem eru tveir 

stórir áhrifaþættir þegar kemur að íþróttaþátttöku unglinga. 

6.1 Stuðningur foreldra 

Tengsl unglinga við foreldra sína, stuðningur þeirra, jákvætt eftirlit og sá tími sem 

unglingar verja með foreldrum sínum eru þættir sem draga úr líkum þess að 

unglingar leiðist út í hættulega hegðun (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2011). Rannsóknir sýna að unglingar eru farnir að eyða 

meiri tíma með fjölskyldunni utan skóla og um helgar en þeir gerðu og á sama tíma 

hefur neysla áfengis og annarra vímuefna dregist saman. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a). 
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     Þá skipta fjölskyldan og stuðningur hennar höfuðmáli þegar kemur að 

íþróttaiðkun barna og unglinga. Stuðningur foreldra eykur ánægju íþróttamannsins, 

hann nær betri árangri og það hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd hans. Aftur á móti 

getur pressa frá foreldrum aukið óánægju íþróttamannsins og orðið til þess að hann 

vilji ekki stunda íþróttina lengur, hann verður stressaðari á æfingum og í keppni sem 

hefur neikvæð áhrif á sjálfsmyndina (Hoyle og Leff, 1997; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

2000). 

    Of mikill þrýstingur frá foreldrum og öðrum aðstandendum getur dregið úr líkum 

á því að unglingar verði afreksmenn í íþróttum og þvert á móti getur þessi 

þrýstingur orðið til þess að ánægjan og áhuginn á íþróttinni minnkar. Einnig segja 

rannsóknir að unglingar séu líklegri til að hætta að stunda íþróttir ef þeir koma frá 

heimilum þar sem foreldrarnir gera kröfur á að þeir verði góðir í sinni grein. Í þessu 

sambandi má nefna það að foreldrar afreksíþróttamanna eru yfirleitt mun 

afslappaðri þegar kemur að íþróttaiðkun barna sinna (Viðar Halldórsson, 2009). 

Mikilvægt er að gera greinarmun á þrýstingi annars vegar og stuðningi hins vegar en 

rannsóknir hafa leitt í ljós að því meiri sem stuðningurinn og hvatningin er frá 

heimilum, þeim mun líklegra er að börn og unglingar stundi íþróttir og endist lengur 

í íþróttastarfinu en þeir sem ekki fá stuðning og hvatningu. Þá hefur þátttaka feðra í 

íþróttum eða annarri líkamsrækt mikil áhrif á íþróttaþátttöku beggja kynja en 

þátttaka mæðra hefur yfirleitt meiri áhrif á stelpurnar (Anderssen og Wold, 1992; 

Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). 

     Svo virðist sem brottfall stúlkna úr íþróttum megi rekja til þess að hvatning frá 

foreldrum og öðrum þeim sem standa nærri sé ekki nægjanlega mikil. Oft á tíðum er 

hvatningin meiri frá þessum aðilum til drengja en stúlkna og er hægt að tengja 

hvatningu við iðkun og þátttöku í skipulögðu starfi íþróttafélaga (Þorlákur Karlsson 

og Ingibjörg Kaldalóns, 1994). Það er því mikilvægt að þeir sem standa 

unglingsstúlkum næst séu meðvitaðir um hversu mikla hvatningu þær þurfa, því 

líklegt er að þær þurfi á meiri stuðningi að halda en drengir. 

     Rannsóknir sýna að unglingar sem eiga foreldra með mikla menntun eru líklegri 

til þess að stunda íþróttir en aðrir. Áhrif menntunar foreldra á íþróttaiðkun 

barnanna gæti hugsanlega stafað af því að með meiri menntun fá foreldrarnir hærri 

laun og geta því hjálpa börnum sínum meira í tengslum við íþróttastarfið (Rúnar 
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Vilhjálmsson, 2006; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). Einnig benda rannsóknir til 

þess að tekjuminni foreldrar eyði minni tíma með börnum sínum í íþróttum og veiti 

þeim síður stuðning. Þá hafa tekjuminni einstaklingar oft verri aðstöðu til útivistar 

og íþróttaiðkunar og kostnaður þeirra við iðkunina er yfirleitt hlutfallslega meiri en 

tekjumeiri einstaklinga (Rúnar Vilhjálmsson, 2006). 

     Ekki leikur neinn vafi á því hversu mikilvægur stuðningur foreldra er. Rannsókn 

sem var gerð á ungum tennisspilurum sýndi að þeir unglingar sem fengu mikinn 

stuðning frá foreldrum voru ánægðari í íþróttinni. Þeim fannst íþróttin vera stærri 

partur af lífi sínu og náðu betri árangri í keppnum en þeir unglingar sem fengu ekki 

eins mikinn stuðning frá foreldrum. Einnig sýndu rannsóknirnar að stuðningur 

foreldra jók tengsl milli leikmannanna (Hoyle og Leff, 1997). 

     Af þessu má dæma að stuðningur foreldra er eitt það mikilvægasta sem ungir 

íþróttamenn þurfa að hafa til þess að haldast í íþróttinni og þess vegna er mjög 

mikilvægt að hlúa vel að foreldrunum eins og unglingunum og fá þá til að koma inn í 

starfið, til dæmis með því að útdeila verkefnum til þeirra. 

6.2 Jafningjahópurinn 

Á unglingsárunum skipta vinirnir oft meira máli en fjölskyldan og á þessum árum 

mynda unglingar sterkari vinasambönd sem geta varað lengi (Fenwick og Smith, 

1993/1996). Vinirnir eru því í mörgum tilfellum mjög áhrifamiklir, sérstaklega á fyrri 

hluta unglingsáranna, þegar margir hætta íþróttaþátttöku (Smith, 1999) og 

unglingar sem eiga besta vin eða vinkonu sem stunda íþróttir eru líklegri til að 

stunda sjálf íþróttir (Rúnar Vilhjálmsson og Guðrún Kristjánsdóttir, 2003; Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 2000). Ætla má að ef vinirnir stunda ekki íþróttir þá séu meiri líkur 

á að unglingarnir hætti íþróttaþátttöku sinni. 

     Samkvæmt kenningum um áhugahvötina er viðhald jákvæðra tengsla mikilvæg 

ástæða þess að unglingar hefja íþróttaiðkun og halda henni áfram. Til dæmis tengist 

innri hvatning viðurkenningu frá jafningjum og gæðum tengsla við foreldra og vini. 

Með þessu sést að félagsleg tengsl við vini og jafningja hafa jafn mikil áhrif á 

íþróttaiðkun og tengsl við fjölskylduna og geta aukið innri hvatningu til frekari 

iðkunar (Rúnar Vilhjálmsson, 2006). Þegar leita á leiða til að sporna gegn brottfalli er 

mikilvægt að hafa þetta í huga. 
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7. Hindranir í íþróttaþátttöku 

Ástæður brottfalls úr íþróttum á unglingsárunum geta verið þær hindranir sem 

unglingarnir standa frammi fyrir. Þessar hindranir gera það að verkum að unglingar 

eiga erfitt með að byrja að stunda, halda áfram sinni iðkun eða að auka við æfingar 

sínar af einhverjum ástæðum (Allison o.fl., 2005). 

     Þær eru margar hindranirnar sem unglingar standa frammi fyrir þegar kemur að 

íþróttum og hreyfingu almennt. Því til stuðnings sýndu rannsóknir sem gerðar voru í 

Bandaríkjunum og Bretlandi, með því að spyrja unglinga um hvaða þættir þeim 

fyndist hamla þeim í að stunda íþróttir, áhugaverðar niðurstöður. Þær sýndu að 

unglingunum fannst þeir ekki geta stundað íþróttir vegna þess að þeir héldu sig ekki 

hafa nógu mikla hæfileika fyrir íþróttirnar. Auk þess voru unglingarnir hræddir við 

neikvæð viðbrögð frá jafningjum sínum. Þá fundu unglingarnir fyrir tilfinningum eins 

og tregðu og hagsmunaárekstrar voru algengir þegar þeir hugsuðu um eða 

stunduðu íþróttir. Einnig töluðu margir um að hafa hætt að stunda íþróttir vegna 

líkamsbreytinga, þ.e. þegar líkaminn breyttist á kynþroskaskeiðinu. Unglingarnir 

voru orðnir meira meðvitaðir um líkama sinn og voru orðnir feimnari að sýna hann 

(Rees o.fl., 2006). 

      Unglingarnir nefndu fleiri hindranir eins og hömlur foreldra. Foreldrar eru oft 

uggandi um öryggi barna sinna og oft eru ástæðurnar af menningarlegum toga. 

Skortur á búnaði og tækifærum til íþróttaiðkunar var auk þess oft fyrirstaða. Þær 

niðurstöður sem komu höfundum hvað mest á óvart voru hversu mikil fyrirstaða 

neikvætt viðhorf til skólaíþrótta var. Helst nefndu unglingarnir að úrvalið af 

íþróttagreinum var einhæft, lítið samráð við nemendur um hvað átti að gera í 

tímunum, ófullnægjandi búnings- og sturtuaðstaða, lítill tími til að skipta um föt fyrir 

og eftir tíma og óánægja með aðbúnaðinn í kringum tímana. Yfirleitt voru það 

stúlkurnar sem voru neikvæðari í garð skólaíþrótta (Rees o.fl., 2006). Ekki fundust 

neinar sambærilegar rannsóknir á Íslandi en fróðlegt væri að sjá hvort íslenskar 

rannsóknir sýndu svipaðar niðurstöður. Einnig er mikilvægt að laga þessa þætti ef 

þeir hafa áhrif á íþróttaþátttöku og brottfall úr íþróttum. 

     Þegar hindranir í íþróttaþátttöku hafa verið skoðaðar er mismunandi hvort 

rannsakendur skoða bæði kyn saman eða aðeins annað kynið í einu. Kanadísk 
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rannsókn sýndi fram á að hindranir íþróttaþátttöku stúlkna væru meðal annars: 

tímaskortur vegna heimanáms, hlutastarfa og heimilisstarfa eins og að vaska upp, 

passa yngri systkini og þrífa. Til viðbótar þessu voru hindranir eins og tíminn sem fer 

í að tala í síma, vera í tölvunni eða horfa á sjónvarpið nefndar. Einnig voru áhrif 

jafnaldra, foreldra og kennara, áhyggjur af öryggi, aðstöðuleysi og kostnaður við 

þátttöku, samkeppni og líkamsbreytingar á kynþroskaskeiðinu taldar upp sem 

hindranir (Dwayer o.fl., 2006). 

     Rannsókn Dwayer og félaga (2006) leiddi í ljós að oft höfðu stúlkurnar ekki félaga 

með sér til að taka þátt í íþróttum og að þeim fannst oft vera of erfitt að velja á milli 

þess að fara út með vinkonum eða taka þátt í íþróttum án þeirra. Rannsakendurnir 

komust einnig að því að stuðningur foreldra var oft ekki jákvæður. Margir foreldrar 

drógu úr því að stúlkurnar myndu taka þátt í íþróttum og sögðu þeim frekar að sinna 

heimanáminu. Einnig voru kennararnir ekki alltaf að hvetja til þátttöku stúlkna og 

drógu úr því að þær myndu taka þátt í fótbolta með drengjunum af því þeir gætu 

orðið of harðir við þær. 

     Hindranir unglingsstúlkna eru aðallega kynhlutverk, áhrif frá jafningjum, 

sjálfsmynd, foreldrar og vinir af gagnstæðu kyni, lítið sjálfstraust og tímaskortur. 

Einnig töluðu stúlkurnar um að þær væru hræddar við að gert væri grín að þeim og 

þær vildu forðast vandræðalegheit í skólaíþróttum (Dwayer o.fl., 2006). Einnig má 

rekja brottfall stúlkna til staðalímynda kynjanna. En stúlkur hafa hætt vegna þess að 

það þykir ekki nógu kvenlegt að stunda keppnisíþróttir vegna hörku, ágengni, 

kappsemi og líkamlegs styrks (Rúnar Vilhjálmsson, 2006). 

     Fræðimenn tala um að brottfall sé mun meira meðal stúlkna en drengja og því 

eru til mikið fleiri rannsóknir um ástæður brottfalls þeirra. Það þýðir samt ekki að 

það megi skilja drengina eftir og því þarf einnig að finna út úr því af hverju þeir 

hætta. Það eru ekki alltaf sömu ástæður sem liggja að baki brottfalls 

unglingsdrengja eins og stúlkna. Eins og rannsókn Allison (2005) og félaga sýndi voru 

hindranir drengjanna meira að þeir voru farnir að vilja ráðstafa tímanum í annað en 

íþróttir en einnig tímaskortur vegna anna í námi eða fjölskylduaðstæðna eins og hjá 

stúlkunum. Sumir fundu fyrir minnkandi áhuga á íþróttinni, langaði ekki að mæta á 

æfingar eða voru of þreyttir og aðrir kenndu veðrinu um. Auk þess komust 

rannsakendur að því að hindranirnar sem drengir standa frammi fyrir koma bæði frá 
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þeim sjálfum og frá utanaðkomandi þáttum. Þættirnir sem drengirnir nefndu að 

kæmu frá þeim sjálfum voru til dæmis persónulegir eiginleikar. Í því sambandi má 

nefna líkamleg einkenni eins og offitu og þeir voru of litlir eða of stór. Þeir sögðust 

þurfa að vera í fylgd með fullorðnum og sálfræðileg einkenni eins og leti, leiði og 

lítið sjálfstraust voru hindranir í þeirra huga. Einnig nefndu drengirnir að menntun 

gengi fyrir hreyfingu og íþróttaþátttöku og því fóru þessir þættir aftar í 

forgangsröðina en sjónvarpsgláp, að tala í síma eða vera á Internetinu. Ytri þættir 

voru til dæmis áhrif frá vinum og fjölskyldu, tímaskortur og aðgengi að 

íþróttaaðstöðu og kostnaður við þátttöku (Allison o.fl., 2005). 

     Þegar kemur að því að skoða rannsóknir á hindrunum beggja kynja hafa margar 

rannsóknir verið gerðar og virðist vera mikill munur á því hvar í heiminum þær eru 

gerðar. Samkvæmt breskri rannsókn frá árinu 1992 voru hindranir unglingsdrengja 

aðallega vöntun á samkeppni, fjárhagsörðugleikar (e. financial constraints), 

samgöngur til og frá æfingum og léleg æfingaaðstaða. Tvær aðrar rannsóknir voru 

gerðar árin 1993 og 1998 meðal asískra og íslamstrúaðra nemenda þar sem kom 

fram að þeirra helstu hindranir væru foreldrarnir. Þeir vildu ekki að drengirnir 

iðkuðu íþróttir vegna þess að það gæti haft áhrif á starfsframa þeirra seinna meir 

(Allison o.fl., 2005). 

     Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á brottfalli unglinga úr íþróttum á 

Íslandi en þó hafa Rannsóknir og greining gert rannsóknirnar „Ungt fólk“ allt frá 

árinu 1992. Þær rannsóknir koma meðal annars inn á ástæður brottfalls úr íþróttum. 

Rannsóknirnar sýna að þær hindranir sem íslensk ungmenni standa frammi fyrir eru 

aðallega kostnaður, tímaskortur, samkeppni og að vinirnir hættu að æfa. Samkvæmt 

rannsókninni Ungt fólk 2010 segja 30-40% unglinga tímaskort vera aðalástæðu þess 

að þau hættu að æfa. Mikið hefur samt dregið úr því, þar sem árin 2004 og 2007 var 

þetta hlutfall mun hærra eða um 50-64%. 19-23% unglinganna sögðu að þeir hefðu 

hætt af því vinirnir hættu að æfa en það hefur einnig dregið úr því, þar sem árin 

2004 og 2007 var þetta hlutfall 39-43%. Mikil samkeppni var í þriðja sæti og var 

hlutfallið þar 13-15% og í fjórða sæti var kostnaður en hann var 12-17% (Hrefna 

Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2011). 

     Rúna H. Hilmarsdóttir (2011) gerði meistaranámsritgerð sína um íþróttaþátttöku 

og brottfall, þar sem hún greindi íþróttaþátttöku barna og unglinga sem voru fædd 
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árin 1990 og 1995, á árunum 1994-2009. Ritgerð Rúnu kemur ekki inn á ástæður 

brottfalls heldur er hún meira að greina hversu margir hafa hætt að æfa íþróttir. 

Einnig hafa verið gerð þrjú BS – verkefni hjá Háskóla Íslands um brottfall. Tvö þeirra 

fjölluðu um brottfall knattspyrnustúlkna sem voru í 2. flokki árið 2002. Ástæður þess 

að stúlkurnar hættu að æfa voru meðal annars að þær fengu önnur áhugamál, 

fannst lélegur andi innan liðsins eða misstu áhugann (Anna María Björnsdóttir, 

2008; Brynja Kristjánsdóttir og Kristín Brynja Gunnarsdóttir, 2008). Þriðja verkefnið 

var gert til að kanna hvernig stuðningur foreldra getur haft áhrif á þátttöku og 

árangur í íþróttum. Helstu niðurstöður þess verkefnis voru að stuðningur foreldra 

skiptir sköpum og að hann getur verið ýmist andlegur, líkamlegur eða félagslegur 

(Íris Ásgeirsdóttir, 2011). 

     Eins og fram hefur komið eru margar hindranir sem unglingar standa frammi fyrir 

í sinni íþróttaþátttöku. Þessar hindranir leiða mjög oft til þess að unglingar hætta að 

iðka sína íþrótt og snúa sér að öðrum áhugamálum. Hér á eftir verður fjallað frekar 

um brottfall úr íþróttum og tölur um brottfall á Íslandi skoðaðar nánar. 

8. Brottfall úr íþróttum 

Eins og fram hefur komið eru íþróttir mikilvægar og hafa mikið andlegt-, félagslegt- 

og líkamlegt gildi. Á Íslandi byrja börn yfirleitt að stunda íþróttir um þriggja ára 

aldurinn (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2012) en mikilvægt er að börn byrji snemma að 

stunda íþróttir. Því eins og fram hefur komið, eru meiri líkur á því að börn sem byrja 

snemma haldi iðkun sinni áfram seinna á ævinni. 

     Rúna H. Hilmarsdóttir (2011) rannsakaði eins og fram hefur komið 

íþróttaþátttöku og brottfall barna og unglinga á árunum 1994-2009. Hennar 

rannsókn leiddi í ljós að íþróttaþátttaka er mest á aldrinum 11-13 ára, en fer 

dvínandi eftir það og drengir æfa að jafnaði lengur en stúlkur. Rúna komst að því 

hvað fjölbreytnin er mikilvæg, því börn sem höfðu stundað einstaklingsíþróttir voru 

líklegri til að hætta fyrir 14 ára aldur, sérstaklega ef þau stunduðu aðeins eina 

íþróttagrein. Þá voru drengir sem stunduðu eina hópíþrótt líklegri en stúlkur til að 

hætta fyrir 14 ára aldur og þau börn sem stunduðu fleiri en eina hópíþrótt voru mun 

líklegri til þess að stunda ennþá íþróttir um 14 ára aldur. Aftur á móti leiddi 

rannsóknin í ljós að börn sem höfðu stundað bæði einstaklings- og hópíþróttir voru 
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líklegri til þess að vera ennþá að æfa um 14 ára aldurinn. Spænsk rannsókn á 

brottfalli styður þetta. Niðurstöður hennar sýndu að ekki var marktækur munur á 

því hvenær unglingar hættu að iðka íþróttir. Drengir hættu að stunda íþróttir við 

13,5 ára aldur en stúlkur þegar þær voru 13,0 ára. En aftur á móti var munurinn 

marktækur þegar kom að því að skoða þátttöku í einstaklings- eða hópíþróttum. Þá 

kom í ljós að iðkendur einstaklingsíþrótta æfðu til 12,9 ára aldurs en til 13,4 ára í 

hópíþróttum (Molinero o.fl., 2006). Samkvæmt þessum niðurstöðum má því segja 

að fjölbreytni íþróttagreina og hópurinn sem iðkendur æfa með séu mikilvægir 

þættir þegar kemur að brottfalli. 

 

 

Mynd 2 Iðkendur íþróttahreyfingarinnar á Íslandi. 
(Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011) 

     Þegar tölur um íþróttaiðkun á Íslandi eru skoðaðar kemur í ljós eins og sést á 

mynd 2 að iðkendur íþróttahreyfingarinnar eru flestir á aldrinum 6 til 19 ára. Á 

myndinni sést einnig að mesta brottfallið er hjá 12 ára stúlkum og hjá 11 ára 

drengjum. Aftur á móti er einnig mikið brottfall hjá 15 ára stúlkum og 17 ára 

drengjum (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2012). Þessar tölur benda til þess að iðkendur á 
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Íslandi hætti fyrr að stunda íþróttir en iðkendur á Spáni. Ein aðal ástæða þess að 

11,12 og 13 ára börn hætta iðkun er að þau missa áhugann á íþróttinni. Við því 

þurfa þjálfararnir og íþróttafélögin að finna ráð (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Jón Sigfússon o.fl., 2011). Eins og kom fram í kaflanum um hindranir í 

íþróttaþátttöku sögðust unglingar í framhaldsskólum hætta vegna tímaskorts, af því 

vinirnir hættu að æfa og vegna mikillar samkeppni.  

     Vaxandi áhersla á árangur og afreksíþróttir síðustu árin hefur komið af stað 

miklum umræðum um sérhæfingu íþróttafólks og hvort að hún sé góð eða slæm. 

Rannsóknir sýna að sérhæfing ungra íþróttamanna getur dregið úr árangri og aukið 

líkur á brottfalli og álagsmeiðslum. Ekki eru allir sammála um það hvenær þessi 

sérhæfing eigi að byrja. Til dæmis hefst sérhæfingin hjá fimleikaiðkendum á 

leikskólaaldri en Viðar Halldórsson íþróttafélagsfræðingur er þessu ekki sammála og 

mælir með að börn fái fjölbreytta þjálfun lengur fram á grunnskólaaldurinn. 

Sérhæfingin getur valdið leiða hjá iðkendum, gert þá afhuga íþróttum og valdið 

einhæfri hreyfiþjálfun sem leiðir síðan til takmarkaðra möguleika á vali annarra 

íþróttagreina seinna meir (Rúnar Vilhjálmsson, 2006; Viðar Halldórsson, 2005). 

     En þrátt fyrir mikilvægi íþróttaiðkunar missir íþróttahreyfingin mjög marga 

iðkendur út á unglingsárunum og mikilvægt er að finna leiðir til að vinna gegn því. 

9. Hvernig er hægt að sporna við brottfalli úr íþróttum? 

Hægt er að fara margar leiðir að því að sporna við brottfalli úr íþróttum en til þess 

að unglingar haldi iðkun sinni áfram þarf fyrst og fremst að vera gaman. Mikilvægt 

er að halda iðkendum ánægðum og passa að upplifun þeirra á iðkuninni sé alltaf 

jákvæð. Með því að gera það fær íþróttahreyfingin fleiri iðkendur, sem skilar sér í 

betra starfi, minna brottfalli og meiri ánægju. Hér á eftir kem ég til með að segja frá 

nokkrum punktum sem mér finnst skipta máli í að sporna við brottfalli iðkenda í 

íþróttahreyfingunni. Þessir punktar eru ekki í neinni sérstakri röð, heldur finnst mér 

þeir allir skipta jafn miklu máli. 

9.1 Minni keppni – meiri skemmtun 

Hægt væri að sporna við brottfalli með því að hafa lið innan íþróttafélaganna sem 

eru minna keppnismiðuð en önnur lið. Breiðablik hefur til dæmis haldið úti 
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„Tómstundaboltanum“, sem eru æfingar fyrir þá sem langar að æfa fótbolta en vilja 

ekki vera í hinu keppnismiðaða umhverfi (Breiðablik, ungmennafélag, e.d). Á þessar 

æfingar geta unglingar komið og spilað fótbolta og þurfa ekki að hugsa um hvað 

öðrum finnst um þeirra getu eða að vera hrædd við viðbrögð hinna sem mæta.  

9.2 Þátttaka foreldra 

Eins og fram hefur komið er stuðningur foreldra mjög mikilvægur í íþróttaþátttöku 

unglinga. Til þess að efla stuðning foreldra við börn og unglinga væri hægt að koma 

á fót foreldrafélögum innan félaganna og hafa sérstakt foreldraráð í hverjum flokki 

eins og gert er víða. Það er mikilvægt að allir hafi gaman að þessu og að allir skilji 

hvað viðkomandi íþrótt gengur út á. Því er mjög mikilvægt að halda reglulega fundi 

með foreldrum og bjóða jafnvel upp á námskeið sem útskýrir til dæmis reglurnar í 

viðkomandi íþróttagrein. Eins er mikilvægt að foreldrarnir haldi vel hópinn og séu 

jafnvel duglegir að gera eitthvað saman, þó það sé ekki nema að hittast og gera 

eitthvað með krökkunum, því ef foreldrarnir eru ánægðir með hópinn, halda þeir 

áfram að hvetja unglingana til þess að stunda íþróttir. 

9.3 Tímasetning æfinga 

Tímasetning æfinga getur verið einn þáttur sem veldur brottfalli. Margir foreldrar 

verða þreyttir á því að unglingar þeirra séu alltaf á æfingum til dæmis á 

kvöldmatartíma. Hægt væri að reyna að fá íþróttafélögin til þess að hafa æfingar 

sínar á öðrum tímum til dæmis með því að hafa samfelldan skóladag. Þannig gætu 

iðkendur mætt á æfingar strax eftir skóla og því haft restina af deginum út af fyrir 

sig. Óhentugir æfingartímar geta orðið til þess að stuðningur foreldra minnkar og ef 

áhuginn minnkar hjá unglingnum til að mæta á æfingar hætta foreldrarnir ef til vill 

að hvetja hann til að fara af því það er orðið svo þreytandi að hafa ekki alla saman í 

kvöldmat. En eins og Saman-hópurinn (e.d.) bendir á, þá hafa rannsóknir sýnt að 

samvera foreldra og unglinga dregur verulega úr líkum á því að unglingurinn leiðist 

út í vímuefnanotkun. Kvöldmaturinn er því góður tími sem fjölskyldan ætti að verja 

saman og draga þannig úr líkunum á því að unglingurinn leiðist út í neikvæða 

hegðun. 
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9.4 Fjölbreytni 

Sameiginlegar æfingar fyrir bæði kyn alveg frá byrjun og upp í kannski 12 – 13 ára 

aldur væri góð leið til að sporna við brottfalli. Anna Steinsen (2001), tómstunda- og 

félagsmálafræðingur og fyrrverandi hand- og fótboltakona, skrifaði grein í 

Morgunblaðið um viðhorf og uppeldi sem ýta undir metnaðarleysi stúlkna. Þar 

talaði hún um að til þess að sporna við brottfalli væri sniðugt að hafa sameiginlegar 

æfingar fyrir krakka upp að 12 ára aldri einu sinni til tvisvar í viku. Á þessum 

æfingum myndu stúlkurnar og kannski slakari drengirnir græða mikið. Það væri 

kannski erfitt að gera þetta með iðkendur eldri en 12 ára en það væri örugglega 

framkvæmanlegt ef þeir myndu venjast þessu frá byrjun. Þá yrðu stúlkurnar ekki 

eins hræddar við að mæta á æfingar með drengjunum. Reynsla hennar frá því hún 

var í meistaraflokki og spilaði æfingaleiki á móti drengjum var góð og ég get alveg 

verið sammála Önnu, því ég hef góða reynslu af því að æfa og keppa á móti 

drengjum. 

     Mikilvægt er að börn og unglingar sérhæfi sig ekki í einstökum íþróttagreinum 

strax á unga aldri. Fjölbreyttar æfingar gera íþróttirnar skemmtilegri og koma í veg 

fyrir leiða og bæta árangur iðkenda (Viðar Halldórsson, 2009). Mikilvægt er að börn 

og unglingar geti iðkað þær íþróttir sem þau vilja þangað til þau eru komin í 

framhaldsskóla eða þar til þau eru alveg ákveðin í því hvaða íþrótt þau vilja æfa. 

Fjölbreytnin er málið, ef unglingur vill æfa bæði körfubolta og skíði er mikilvægt að 

hann fái stuðning foreldra, þjálfara og annarra aðstandenda eins lengi og hann þarf.  

     Fjölgreinaæfingar eru frábærar fyrir börn og þar fá börnin að kynnast fleiri en 

einni íþróttagrein og á fjölbreytnin ekki að þurfa að minnka þegar þessum 

fjölgreinaæfingum líkur um sjö ára aldurinn. Einstaklingar eiga ekki að þurfa að lifa 

„draum foreldra sinna“. Börnin eiga sjálf að geta fundið sér þá íþrótt sem þau vilja, 

því ef þau eru ánægð í sinni íþróttagrein eru meiri líkur á því að þau haldi áfram að 

stunda hana og nái betri árangri í sinni grein. 

9.5 Þjálfarar og skipulag æfinga 

Eins og fram kom hér að framan er mesta áhyggjuefnið hvað stúlkurnar detta mikið 

úr lestinni um og eftir 12 ára aldurinn. Til þess að sporna við þeirri þróun er hægt að 

reyna að huga að leiðum til að fjölga kvenþjálfurum og reyna að hafa kvenkyns 
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þjálfara á öllum stúlknaflokkum og karlkyns þjálfara á drengjaflokkum. Einnig væri 

hægt að fara í átak til að auka þátttöku stúlkna. Það væri til dæmis hægt með því að 

leyfa öllum stúlkum að æfa frítt í mánuð. Það gæti orðið til þess að stúlkurnar kæmu 

á æfingar og tækju vinkonur sínar með. Einnig væri hægt að fá nýjar stúlkur inn í 

skipulagt starf með því að hafa „vina/vinkonuæfingar“, þar sem allir leikmenn mæta 

með vini/vinkonur með sér á æfingu. 

     Mikilvægt er að þjálfarar mæti tilbúnir á allar æfingar, að ekki sé mikill tími sem 

fer í „dauðan tíma“ og að þjálfari sýni iðkendum sínum hvað á að gera í staðin fyrir 

að segja þeim það. Eins er gott ef þjálfarinn heldur foreldrum upplýstum um hvað sé 

að gerast til dæmis með því að hafa virka bloggsíðu og að hann haldi foreldrafundi 

til að halda öllum vel upplýstum um hvað sé í gangi (Viðar Halldórsson, 2009). Þetta 

gerir iðkendunum kleift að líða vel á æfingum og eykur ánægju þeirra og áhuga. 

Einnig verða foreldrarnir ánægðari með starfið en ella og reyna því eftir fremsta 

megni að halda börnum sínum við efnið og hvetji þau til þess að fara á æfingar. 

9.6 Félagslegi þátturinn 

Félagslegi þátturinn er eins mikilvægur og sá líkamlegi. Þess vegna þarf að huga vel 

að honum, sérstaklega hjá stúlkum (Viðar Halldórsson, 2009). Börn og unglingar 

stunda íþróttir af því þeim finnst það skemmtilegt og helsta ástæða þess að þau 

hætta að æfa er að íþróttirnar hætta að vera eins skemmtilegar og þær voru. 

Iðkendur halda áfram að koma á æfingar ef það er gaman. En það þarf ekki endilega 

alltaf að vera bara gaman á æfingum, heldur þurfa þjálfarar líka að vera duglegir að 

sinna félagslega þættinum. Til dæmis með því að fara í keilu, bíó, hittast og borða 

pizzu og horfa á kvikmynd eða eitthvað í þá áttina, að minnsta kosti einu sinni í 

mánuði. Þetta verður til þess að það fer að spyrjast út að það sé rosalega gaman á 

æfingum sem dregur fleiri iðkendur að. Auk þess dregur þetta einnig úr því að heilu 

vinahóparnir hætti að æfa. Þetta á ekki aðeins við um börn eða unglinga, heldur 

þurfa öll lið að vera dugleg að sinna félagslega þættinum. Dæmi eru um að stærstu 

atvinnumannalið heims taki sér frídag frá æfingum, til þess að sinna félagslega 

þættinum, sem styrkir liðsheildina og tengsl leikmanna, sem verður til þess að 

leikmenn verða ánægðari með starfið og því minnkar brottfallið (Viðar Halldórsson, 

2009). 
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9.7 Skipting í lið 

     Þjálfarar vinna mikilvægt hlutverk í að halda börnum og unglingum við efnið. Þeir 

verða að passa sig á því að þegar kemur að því að skipta í lið á æfingum og í leikjum 

að gera það ekki einungis eftir getu, það er í a- og b-lið. Ég er á móti því að skipta 

leikmönnum þannig að þeir bestu séu alltaf saman í liði og hinir séu svo settir 

saman. Ég skipti alltaf í lið þannig að ég var með jafnsterk lið, þannig að yfirleitt voru 

þrjár góðar stúlkur saman í liði og með þeim voru þá tvær sem voru ekki eins góðar. 

Ég tel að það sé besta leiðin til að halda öllum ánægðum, þó að ekki séu allir 

sammála mér í þeim efnum. 

     Eins held ég að það sé ekki gott að iðkendur fái sjálfir að velja í lið, því það vill 

verða þannig að þeir bestu eru valdir fyrst. Þessu til stuðnings hafa rannsóknir á 

félagatengslum (e. peer relationship) sýnt að líkamleg færni skiptir miklu máli þegar 

kemur að því að velja í lið eða hópa. Til dæmis þegar iðkendur eiga að velja sér 

fyrirliða er það yfirleitt sá sem hefur mestu líkamlegu burðina sem fær stöðuna, þeir 

bestu eru einnig alltaf valdir fyrstir í lið og fá stærstu hlutverkin í liðunum. Á meðan 

eru þeir sem eru ekki eins góðir valdir síðastir í liðið og fá minni hlutverk (Smith, 

1999). Mikilvægt er því að passa upp á að þetta gerist ekki til þess að lakari iðkendur 

hætti ekki að stunda íþróttina og hægt væri að sporna við þessari þróun með því að 

skiptast á að leyfa lakari og sterkari iðkendum að velja í lið. 

9.8 Hvatning 

Hvatning og hrós er mikilvægur þáttur í íþróttastarfinu. Mjög mikilvægt er að hrósa 

og hvetja alla iðkendur alveg sama hversu lítil verkefnin eru sem iðkendurnir vinna 

að. Sem dæmi um þetta þarf að passa sig að hrósa ekki einungis þeim leikmanni 

sem skoraði öll mörkin, heldur líka þeim sem spilaði vel í vörninni og þeim sem 

höfðu það hlutverk að sitja á bekknum þann leikinn. Það er mjög mikilvægt að allir 

fái hrós og að leikmennirnir finni sig sem hluta af liðinu, sama í hvaða hlutverki þeir 

eru. 

     Hægt væri að taka upp hvatningarkerfi þar sem iðkendurnir fá verðlaun fyrir 

jákvæða hegðun, eins og mætingu á æfingar, framkomu, viðleitni og dugnað. Sjötti 

flokkur karla í handknattleik í Fram hefur haft svona kerfi hjá sér með góðum 

árangri. Þjálfarinn velur þá stráka sem hafa skarað framúr á þessum sviðum og hefur 
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fengið afreksfólk innan félagsins til þess að veita verðlaunin. Foreldrar og iðkendur í 

þessum flokki eru ánægðir með þetta kerfi, sem verður til þess að strákarnir reyna 

eftir fremsta megni að vinna þau, sem leiðir af sér betri og ánægðari iðkendur og 

minna brottfall (Viðar Halldórsson, 2009). 

9.9 Fyrirmyndirnar 

Það er mikilvægt að nota þær fyrirmyndir sem fyrir eru í íþróttinni til að taka þátt í 

starfinu. Á Íslandi eigum við margar frábærar fyrirmyndir í öllum íþróttum og það 

væri hægt að fá þá einstaklinga til að koma að störfum íþróttafélaganna, til dæmis 

með því að halda æfingabúðir þar sem þessir einstaklingar taka þátt í þjálfuninni. 

Það er mikilvægt að nota þessa einstaklinga til þess að sýna iðkendum hversu langt 

er hægt að ná. Til að mynda hafa körfuknattleiksdeildir Hauka og Keflavíkur verið 

duglegar að halda námskeið þar sem leikmenn eins og Helena Sverrisdóttir, Hörður 

Axel Vilhjálmsson og fleiri flottar fyrirmyndir hafa verið að þjálfa. 

9.10 Frístundabíll og frístundakort 

Til þess að minnka kostnað iðkenda væri hægt að taka upp niðurgreiðslur frá 

bæjarfélögum, eins og er gert til dæmis í Reykjavík og Hafnarfirði. Þessar 

niðurgreiðslur gera börnum og unglingum kleift að stunda íþrótta- og 

tómstundastarf óháð efnahag og félagslegum aðstæðum fjölskyldunnar. 

Meginskilyrði fyrir því að hægt sé að sækja um þessa styrki er að starfsemin sem 

iðkandinn sækir sé undir leiðsögn hæfra starfsmanna og að hún sé á forsendum 

uppeldislegra gilda og forvarna í víðum skilningi (Reykjavíkurborg, e.d.; 

Íþróttabandalag Hafnarfjarðar, 2011). Eins væri mjög sniðugt að gera eins og 

Grindavíkurbær gerði árið 2007, þegar þeir gerðu samning við íþróttafélagið UMFG 

um að leyfa öllum grunnskólabörnum að stunda íþróttaæfingar án endurgjalds 

(Hjörtur Gíslason, 2007). En eins og árferðið er í dag er erfitt fyrir sveitarfélög að 

bjóða upp á þennan möguleika. 

     Einnig held ég að ef það væri Frístundabíll á fleiri stöðum eins og er til dæmis í 

Hafnarfirði, þá myndi líf margra auðveldast til muna. Frístundabíllinn er í raun eins 

og strætisvagn sem gengur á milli frístundastaðanna í Hafnarfirði. Hann stoppar við 

öll íþróttahús, tónlistarskóla, sundlaugar og fleiri staði þar sem krakkar stunda sínar 

tómstundir. Kortið í Frístundabílinn kostar 15.000 krónur á önn og er því ekki miklir 
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peningar samanborið við dæmin sem eru í Fréttabréfi Frístundabílsins (2012), þar 

sem reiknaður er út beinn ávinningur þess að nota Frístundabílinn. Þar kemur fram 

að fjölskylda sem á Toyota Previa, sem þarf að aka fjórar ferðir með barn í 

tómstundir, sparar 38.400 krónur í bensín og um 21 klukkustund á hverri önn. 

9.11 Skólaíþróttir 

Eins og kom fram í kaflanum um hindranir var óánægja með skólaíþróttir hindrun. 

Til að koma í veg fyrir þessa óánægju væri hægt að fá nemendurna til að hjálpa til 

við skipulagningu tímanna og fá þá til að koma með uppástungur af því hvað ætti að 

vera í boði. Með því að fá unglingana í samstarf verða þau ánægðari og verða 

duglegri að mæta í tímana. Jákvæð upplifun af íþróttaiðkun, þar á meðal í 

skólaíþróttum,  getur lagt grunninn að heilbrigðara líferni og aukinni ánægju á öllum 

sviðum (Gunnar Svanbergsson, 2005). 

      Í Stefnumótun Mennta- og menningarmálaráðuneytisins í íþróttamálum kemur 

fram að til þess að hvetja ungt fólk til íþróttaiðkunar væri hægt að taka upp það 

kerfi að íþróttaæfingar, keppni og íþróttaafrek væru metin til eininga í skólakerfinu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b). Í rannsókn sem var gerð á 

íþróttakennslu í framhaldsskólum kom í ljós að 81,3% framhaldsskóla landsins bjóða 

upp á slíkt kerfi. Mörg viðmið eru notuð til að ákveða hvort iðkun nemenda geti 

verið metin til eininga en sem dæmi voru nefnd; ef iðkandi er yngri en 18 ára, þarf 

hann að æfa með landsliði eða sínum flokki hjá félagsliði og meistaraflokki en 

iðkendur eldri en 18 ára þurfa að æfa fjórum til fimm sinnum í viku (Vilborg Helga 

Harðardóttir, Unnur Diljá Teitsdóttir og Matthías Þorvaldsson, 2011). Dæmi um 

skóla sem metur íþróttaiðkun til eininga er Borgarholtsskóli 

(Menntamálaráðuneytið, 2009). Einnig væri hægt að bjóða upp á „íþróttasamning“ 

eins og var komið á þegar ég var í Menntaskólanum á Ísafirði. Þar fengum við sem 

vorum í íþróttum að sleppa skólaíþróttum með því að fá uppáskrifað frá 

þjálfaranum okkar að við værum að mæta á æfingar. Þetta fyrirkomulag er einnig 

notað í Flensborgarskóla í Hafnarfirði (Menntamálaráðuneytið, 2009) og eflaust 

víðar. Þetta væri kannski ekki ráð til að laga brottfall, en það væri hægt að heimfæra 

þetta fyrir þá sem ekki stunda skipulagðar íþróttir með því að leyfa þeim unglingum 

að fara í líkamsræktarstöðvar í staðinn fyrir að mæta í skólaíþróttir. 
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     Íþróttaakademíur eða afreksbrautir eru komnar í nokkra grunn- og 

framhaldsskóla landsins. Þessar brautir gera unglingum, sem hafa mikinn áhuga á 

íþróttum, vilja leggja sig fram, eru að æfa mikið og eru komnir á afreksstig í sinni 

íþrótt, það kleift að geta stundað íþrótt sína samhliða náminu og fá það metið til 

eininga ásamt því að stunda nám sitt meðfram æfingum. Sem dæmi um skóla sem 

eru með eða hafa verið með afreksbrautir eru Menntaskólinn á Ísafirði, 

Fjölbrautarskóli Suðurnesja, Fjölbrautarskóli Suðurlands, Fjölbrautarskólinn í 

Garðabæ, Borgarholtsskóli, Flensborgarskóli, Verkmenntaskóli Austurlands og  

Fjölbrautarskólinn í Breiðholti (Magnús Þorkelsson, 2007, Menntamálaráðuneytið, 

2009, Snjólaug Elín Bjarnadóttir og Ásrún Matthíasdóttir, 2007). Þar sem þessar 

námsbrautir gera unglingum kleift að stunda íþrótt sína samhliða náminu eru minni 

líkur á að þau hætti að æfa vegna tímaskorts.  

9.12 Almenningsíþróttavellir 

Hægt er að auka þátttöku unglinga í íþróttum með því að koma upp íþróttavöllum 

eins og körfubolta- og sparkvöllum við alla skóla. Bæði eykur það möguleikann á 

hreyfingu en einnig sjá unglingarnir að vinirnir eru að leika sér á völlunum og fara að 

hittast þar sem leiðir til ef til vill til þess að þeir mæti á æfingar hjá íþróttafélögum. 

     Sparkvallaátak KSÍ var frábært átak sem stóð frá árinu 2004 til 2008. Á þeim tíma 

voru 111 sparkvellir settir upp og flestir þeirra við grunnskóla landsins 

(Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). Þetta var frábært verkefni sem hefur án efa 

hjálpað til við að fá fleiri iðkendur inn í knattspyrnuna. Einnig eru komnir upp 

körfuboltavellir við marga grunnskóla landsins, til dæmis í Keflavík og Hafnarfirði, 

sem hafa vonandi gert það að verkum að fleiri börn vilja iðka körfubolta. Eins og 

fram kom í kaflanum um hreyfingu og hreyfingarleysi veitir óskipulögð hreyfing mun 

meiri brennslu en skipulagðar æfingar og því jákvætt að hafa þessa velli á sem 

flestum stöðum.  
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10. Lokaorð 

Eins og fram hefur komið eru margar leiðir til að sporna við brottfalli úr íþróttum. 

Sumir segja að það sé ekki hægt en aðrir segja að aðalmálið sé að hafa gaman. Ég 

trúi því að börn og unglingar haldist í íþróttum á meðan þeim finnst gaman. 

     Mikilvægt er að halda vel utan um unglinga í íþróttahreyfingunni því eins og 

flestir vita eru íþróttir og hreyfing eitt það besta sem við höfum í samfélaginu. Með 

því að leggja stund á hvers kyns hreyfingu bætir maður líkamlegan-, andlegan- og 

félagslegan þroska. En hindranirnar eru margar og mjög mikilvægt er að reyna eftir 

bestu getu að koma í veg fyrir þær og það er hægt að gera með samhentu átaki 

íþróttafélaga, þjálfara, foreldra og íþróttamanna. 

      Þó að það sé hægt að framkvæma allar þessar leiðir hér fyrir framan og finna 

margar í viðbót þá er það bara þannig að þegar á botninn er hvolft að til þess að 

halda unglingum í íþróttum verður að vera gaman á æfingum. Einnig þurfa að 

stunda íþróttina á sínum foresendum en ekki neinna annarra eins og foreldra eða 

vina. 

     Ég stend á tímamótum á mínum ferli, þar sem ég er að leggja körfuboltaskónna á 

hilluna frægu. Þetta er reyndar ekki í fyrsta skipti sem ég geri það en núna er það 

held ég fyrir fullt og allt. Ég er ekki að hætta af því mér finnst körfuboltinn vera 

leiðinlegur eða af því ég hef misst áhugann. Ég er að hætta af því mér finnst ég vera 

komin á þann stað í lífinu að ég vilji fara að snúa mér að öðrum verkefnum. Eins og 

ég skrifaði í innganginum, þá telst það brottfall ef maður hættir að æfa en fer í aðra 

tómstundaiðju eða gerist þjálfari, dómari eða annað innan íþróttahreyfingarinnar. 

Ég fell undir þann þátt skilgreiningarinnar, því þó að ég sé að hætta, þá er ég ekki 

hætt að skipta mér af körfuboltanum, heldur ætla ég að halda áfram að sinna 

stjórnarstörfum og það er aldrei að vita nema að ég fari út í fleiri verkefni sem 

tengjast körfuboltanum. 

     Þessi ár sem ég hef átt í körfuboltanum hafa gefið mér mjög mikið og margt sem 

ég bý að alla tíð, eins og sjálfsaga og betri sjálfsmynd. Þegar ég kem til með að 

eignast börn í framtíðinni ætla ég að sjá til þess að þau finni sér tómstundaiðju, því 

ég held að með því að hafa eitthvað fyrir stafni í frítímanum gefi manni svo mikið og 

geri mann að betri persónu fyrir vikið.  
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