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Ágrip 

 

Þátttakendur í könnuninni voru 133 nemendur í fimmta til sjöunda bekk í einum 

grunnskóla í 2700 manna bæjarfélagi. Nemendurnir svöruðu spurningalista um 

ýmsa þætti eins og félagslega þátttöku í skipulögðu félagsstafi, hvernig þeir fara í 

skóla, hvaða íþróttir og tómstundir þeir stunda og hversu mikið þeir nota tölvur og 

horfi á sjónvarp. Í ljós kom að ekki var fylgni á milli þyngdar og félagslegrar 

þátttöku í skipulögðu starfi, þyngri börnin eru að æfa eða stunda íþróttir og 

tómstundir oftar í viku en þau léttari. Þátttaka barnanna í skipulögðu félagsstarfi, 

íþróttum og tómstundum, í heildina verður að teljast mjög góð. Niðurstöður sýna 

að yfirleitt er töluverður munur á árgöngum og á kyni og einnig á kyni í sömu 

bekkjardeild. Þá kom fram að börnin eru að eyða töluverðum tíma í sjónvarp og 

tölvur og fer meiri tími í sjónvarpsáhorf en tölvuna.  
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1. Inngangur 

 

Þjóðfélagið sem við lifum í í dag einkennist af hraða, skyndifæði, kyrrsetu, 

sjónvarpsglápi og tölvunotkun. Lífsgæðakapphlaupið er í algleymingi, það þurfa 

allir að eiga flottasta bílinn, stærsta húsið og svo mætti lengi telja. Því er hætta á 

að fólk gefi sér ekki nægjanlegan tíma til að hugsa um heilsuna, hreyfing verður í 

lágmarki og fæðuvalið hallast oft að því sem telst til óhollara fæði, það sem er 

fljótlegast, og börnin læra það sem fyrir þeim er haft.  

Sum börn eru félagslega einangruð og hvaða ástæður skildu liggja þar að 

baki? Er möguleiki að of mikið sjónvarpsgláp, tölvunotkun eða þyngd hafi þar 

einhver áhrif. Þessir hlutir eru aldrei of oft skoðaðir og því þótti okkur gild og góð 

ástæða og mikilvægt að skoða þessi mál í einu bæjarfélagi til að kanna hvaða 

hugsanlegar ástæður gætu verið fyrir því að sum 10-12 ára börn stunda ekki 

tómstundir eða félagstarf. Megin rannsóknarspurningin var valin með það í huga 

að verið er að spanna yfir þó nokkuð efni í könnuninni, eins og þátttöku í félags- 

og tómstundastarfi og íþróttum ásamt því að skoða tölvunotkun og sjónvarpsáhorf 

og fararmáta í og úr skóla og frístundir og þyngd. Spurningin þurfti því að ná yfir 

alla þessa þætti. 

Frítíminn hefur orðið æ mikilvægari með árunum og í nútímasamfélagi er 

þátttaka í tómstundastarfi talin vera einn af hornsteinum ungs fólks til 

uppbyggilegra verka. Því er mikilvægt að rannsaka víðfemi og áhrif frítímans hjá 

börnum og unglingum. 

Í kringum 1990 voru ýmsir farnir að skoða hvað unga fólkið aðhefðist í 

frítíma sínum, en aðallega voru það sveitarfélögin sem létu gera þessar athuganir 

og er helst um aldurinn 13-16 ára að ræða.  

Lítið er um athuganir á aldrinum 10-12 ára en ítarleg rannsókn var gerð árið 

2001 af Rannsóknir og Greining ehf á högum og líðan 10-15 ára barna í 

Reykjavík á milli borgarhluta. Var m.a. spurt um þátttöku í íþróttum, félags- og 

tómstundastarfi s.s. skáta-, trúar- og tónlistarstarfi, myndlist, leiklist og 

félagsstarfi í skóla (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2002). 

Árið 1992 fór af stað könnunin, Ungt fólk (Þórólfur Þórlindsson, Kjartan 

Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000) sem er athugun á 

líðan unga fólksins í 9. og 10. bekkjum á Íslandi, á m.a. um þátttöku þeirra í 
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íþróttum og félags- og tómstundastarfi. Þessi könnun er samhæfð könnun í öllum 

grunnskólum landsins sem hefur svo verið endurtekin á nokkura ára fresti og nú 

síðast árið 2006. Þarna koma fram mikilvægar upplýsingar sem sýna þær 

breytingar sem verða frá ári til árs í lífi og aðstöðu grunnskólanema. Einnig má 

nefna rannsóknina Heilsa og lífskjör skólanema en það er rannsókn sem gerð var í 

grunnskólum landsins í sjötta, áttunda og tíunda bekk og var viðfangsefnið m.a. 

um lífsstíl, hreyfingu, tómstundir og félagsleg tengsl (Þóroddur Bjarnason o.fl., 

2006). Og rannsókn Lýðheilsustöðvar (2006) sem gerð var í samstarfi við tuttugu 

og fimm sveitarfélög. Verkefnið heitir Allt hefur áhrif einkum við sjálf, og fór 

fram viðamikil könnun árið 2005 í sjötta, áttunda og tíunda bekk, á þáttum eins og 

hreyfingu, sjónvarpsáhorfi, tölvunotkun, ástundum tómstunda og líðan barnanna. 

Niðurstöður þessara rannsókna vöktu áhuga á að skoða málið frekar í 

nærumhverfi okkar og í kjölfarið var ákveðið að skoða nokkra þætti nánar í einu 

bæjarfélagi. 

Í þessu verkefni er verið að kanna þátttöku barna í 5. -7. bekk í skipulögðu 

félags- og tómstundastarfi, sjónvarpsáhorf, tölvunotkun, fararmáta í skóla og 

frístundastarf, útiveru og þyngd barnanna. Við ætlum að svara nokkrum 

rannsóknarspurningum en væntingar okkar eru að könnunin gefi nokkuð skýra 

mynd af þessum þáttum svo hægt verði að vinna að bótum í því bæjarfélagi sem 

könnunin fór fram í. 

Hugtakið félags- og tómstundastarf nær til skipulagðar starfssemi hjá 

samtökum og félögum þar sem þeir sem taka þátt koma saman í frítíma sínum og 

vinna saman að ýmsum áhugamálum. Starfið getur verið á mörgum sviðum s.s. 

félagsmiðstöð, trúarlegt starf, tónlist og stjórnmál svo eitthvað sé nefnt 

(Menntamálaráðuneytið, 2003, bls. 2).  

Hér verður félags og tómstundastarf túlkað sem öll tómstundaiðkun sem ekki 

heyrir undir íþróttir s.s. skák, skátar, tónlist og þess háttar iðja. Félagsleg þátttaka 

skilgreinum við því sem allt sem snýr að því að taka þátt í tómstunda og 

félagstarfi og einnig óskipulögðu starfi eins og að vera með vinum sínum í leik, 

útiveru og fl.  
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1.1 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar eru fjórar og er sú fyrsta, hvaða ástæður geta verið fyrir 

því að sum 10-12 ára börn stunda ekki íþróttir, tómstundir eða félagsstörf. Önnur 

rannsóknarspurningin er hvort hægt sé að sjá tengsl á milli þyngdar og þátttöku 

þeirra í skipulögðu félags- og tómstundastarfi og íþróttum og útileikjum. Þriðja 

snýst um hvort það séu tengsl á milli þátttökuleysis í íþróttum, tómstundum og 

útiveru og notkunar á tölvum og sjónvarpsáhorfi. Fjórða rannsóknarspurningin er 

hvort munur sé á milli bekkjardeilda og munur á milli kynja varðandi alla þá þætti 

sem könnunin nær yfir. 

 

 

2. Fræðileg umræða 

 

2.1 Hreyfing og þyngd 

Í könnuninni um heilsu og lífskjör skólanema á Íslandi vorið 2006 kom í ljós að 

30% stráka í 6. bekk hreyfa sig daglega eftir skóla þannig að þeir svitni og aðeins 

22% stelpna. Þessi tala fer síðan snarlækkandi á unglingsárunum en þá eru það 

aðeins 22% stráka í 8.bekk og 13 % stelpna sem hreyfa sig eftir skóla og í 10. 

bekk er talan komin í 19% stráka og 10% stelpna (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006, 

bls. 7). Lýðheilsustöð hefur áhyggjur af þessari þróun þar sem rannsóknir sem þau 

hafa gert nýlega benda til þess sama að börn og unglingar eru farin að hreyfa sig 

minna en áður og hreyfing fer minnkandi eftir því sem þau verða eldri (Laufey 

Steingrímsdóttir o.fl., 2006, bls. 27). 25% unglinga í 10. bekk segjast aldrei hreyfa 

sig eða mjög lítið samkvæmt skýrslu frá Lýðheilsustöð og sést það í svari frá þeim 

þegar spurt er hvernig þau ferðist í skólann að þau fara ekki eins oft gangandi eða 

hjólandi eins og yngri nemendur. En þrátt fyrir þessar tölur þá gætu þau verið að 

hreyfa sig án þess að svara því í þessari spurningu um hvernig þau ferðast til og 

frá skóla og tómstunda. Lýðheilsustofnun segir að markmiðið sé að börnin hreyfi 

sig minnst 60 mínútur eða meira á dag 5 daga vikunnar (Laufey Steingrímsdóttir 

o.fl., 2006, bls. 27). Minnkandi hreyfing, versnandi matarræði og aukin kyrrseta 

hjá börnum og unglingum er vaxandi áhyggjuefni á vesturlöndum, einnig vegna 

þess að tenging er á milli þess og ofþyngdar sem er í vaxandi mæli meðal barna 

og unglinga (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006, bls. 6). 
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 Bæði sem foreldrar barna og starfsmenn sjáum við þessa þróun og hvað hún 

gerir börnunum. Börnin virðast líka eiga meiri vasapeninga og geta leyft sér að 

kaupa sér óhollustu í meiri mæli en áður fyrr. En oft er það samt þannig að við 

sjáum ekki hvert stefnir fyrr en komið er í óefni og ætlum þá að grípa inn í með 

breytingum, en slæmur vani í langan tíma er þá oft orðinn svo mikill að erfitt er að 

fá barnið til að breyta venjum sínum. 

Ekki fer á milli mála að það þarf að grípa inn í ferlið mun fyrr og ef að 

foreldrar eru vakandi fyrir hreyfingu og matarræði barna sinna mætti koma í veg 

fyrir að mörg börn þurfi að líða fyrir þyngd sína. Því hefur Landlæknisembættið 

(2004) gefið út leiðbeiningar um forvarnir og meðferð barna og unglinga sem eru 

í áhættu vegna ofþyngdar og talar um hversu mikilvægt það er að grípa inn í og 

bæta lífsstíl barnanna. Þessar leiðbeiningar nýtast vel bæði fyrir foreldra og þá 

sem koma að vinnu með börnum. Landlæknisembættið (2004) hvetur til þess að 

foreldrar barna setja þeim skýr mörk við sjónvarps- og tölvunotkun og að þau séu 

hvött til þess að hreyfa sig og leika sér úti. Hvetja þarf börn til þess að taka þátt í 

tómstunda- og íþróttastarfi þá bæði skipulögðu og frjálsu. Einnig þarf að setja 

markmið við að hvert barn hreyfi sig að minnst 30 mínútur hvern dag .  

Til þess að greina og finna út hversu mörg börn eru of þung og hvernig 

þróunin er á holdafari íslenskra barna hafa nokkrar rannsóknir verið gerðar. Þar 

sem ekki er til hér á landi, staðlaður íslenskur líkamsþyngdarstuðull (LÞS) eru 

ýmsir aðrir staðlar notaðir til að reikna út eðlilegt holdafar. Í rannsókn sem var 

gerð árið 2002 á 9 ára gömlum börnum á Íslandi var notast við alþjóðlegan staðal 

og samkvæmt þeim gögnum eru viðmiðunarstaðlarnir eftirfarandi fyrir 9 ára börn: 

ofþyngd (BMI) ≥ 19,1kg/m2 og offita (BMI) ≥ 22,8 kg/m2 (Erlingur Jóhannsson 

o.fl., 2003, bls. 9). Sýndu niðurstöður úr rannsókninni að 24% 9 ára barna eru of 

þung og að frá því árið 1998 þegar sambærileg könnun var gerð, hafi börnum sem 

eru of þung fjölgað. Þegar börnin voru mæld 6 ára gömul voru 11,8% of þung sem 

segir að fjöldi barna sem eru of þung hafi hækkað um 25% á 3 árum. Út frá 

þessum niðurstöðum segja rannsakendur að það þurfi að auka hreyfingu hjá 

börnunum, stuðning við íþróttaiðkun og efla samstarf milli grunnskólans og 

íþrótta- og æskulýðstarfs (Erlingur Jóhannsson o.fl., 2003, bls. 39,40). 

Ef skoðaðar eru ástæður offitu út frá íslenskum börnum geta þær verið 

margar. Fæðan er að verða orkumeiri sem börnin borða, meira um skyndibitamat 

og líkamleg áreynsla er að minnka. Börn eru sérstaklega næm fyrir að fitna ef þau 
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eru ofnærð þar sem fitufrumur þeirra fjölga sér þegar orkuneyslan er mun meiri en 

orkuþörf líkamanns (Landlæknir, 2007b). Í dag vilja stjórnvöld stuðla að bættri 

heilsu fólksins í landinu og hefur verið mikil vakning í þeim málum undanfarin ár, 

þar sem stjórnvöld og opinberir aðilar eru samstíga í baráttunni við aukna þyngd 

og hreyfingaleysi. En alltaf má betur gera og eru ýmsar nefndir að störfum sem 

rannsaka hvernig megi stuðla að bættri almennri heilsu barna og fullorðinna 

(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2007, bls. 5).  

Ekki má gleyma þeim sem eru of léttir en það þarf ekki mikið til að ung 

stelpa fari út í þráhyggju með að hún sé of feit og verði komin með lystarstol áður 

en vitað er af, nóg að strákur komi til hennar og segir við hana að hún sé með 

feitan rass (Cole o.fl., 2005, bls. 590). Þess vegna þarf líka að gæta að því þegar 

við sjáum börn sem eru farin að hreyfa sig og þjálfa óhóflega mikið, hvort þau séu 

ekki að borða nægilega mikið og hvort þetta sé tímabundið vegna þess að þau séu 

að fara að keppa, eða hvort þetta sé orðið að þráhyggju hjá þeim til að léttast.  

Í sumum íþróttargreinum ýtir það undir hjá keppandanum að vera sem 

léttastur. Í norskri rannsókn sem gerð var meðal 522 stelpna í fremstu röð í 

íþróttum, kom í ljós að 18% þeirra var með átröskun og stelpur sem æfa fimleika 

ballet og listskauta voru í mikilli áhættu á að þróa með sér lystarstol og var 

helmingur þeirra sem uppfylltu þau skilyrði að greinast með átröskun. Þessi tala er 

sláandi og í bæklingi frá ÍSÍ er sérstaklega rætt um að þjálfarar ættu að vera 

vakandi fyrir þessum vanda og kynna sér hann og gæta þess sérstaklega að vera 

ekki með niðrandi athugasemdir um vaxtarlag keppandans (Margrét 

Sigmarsdóttir, 2001). 

Hér fyrir ofan eru tölur frá landlækni og lýðheilsustöð um hversu mikil 

lágmarks hreyfing ætti að vera. Lítil hreyfing hefur ekki aðeins áhrif á þyngd 

heldur hefur hún einnig áhrif á andlega líðan og getu. Bætt matarræði, forvarnir, 

og almenn heilsuefling er það sem skiptir mestu máli við að koma í veg fyrir 

öfgar. Ekki skiptir öllu máli hvort hreyfing sé í formi skipulagðra íþrótta eða í 

öðrum tómstundum eins og útiveru, eða eins og  Ellert B. Shcram (2003) sagði: 

„Iðkun íþrótta hvort heldur til afreka eða afþreyingar, er samfélaginu öllu til 

hagsbóta og hollustu og ég leyfi mér að fullyrða að ekkert forvarnarstarf kemur 

heilbrigðiskerfinu betur, engin tómstundaiðja er hollari og eftirsóknarverðari en 

hreyfing og aftur hreyfing. Þetta á jafnt við um ungviði, sem lærir sína íþrótt og 



 11 

býr að því alla ævi, sem hina eldri, sem þannig njóta útivistar og líkamlegrar 

áreynslu, sér tilheilsubótar og ánægju, á efri árum.“ 

 

2.2 Íþróttir og hreyfing 

Íþróttir og hreyfing eru viðurkenndar sem ein mikilvægasta og ódýrasta forvörn 

sem völ er á, íþróttir eru ekki aðeins viðurkenndar sem þáttur í forvörnum heldur 

hafa þær frá örófi alda verið taldar sem nauðsynlegur þáttur í uppeldi barna og 

unglinga þó Íslendingar hafi ekki opnað augun fyrir mikilvægi íþróttaiðkunar fyrr 

en með reglugerð Latínuskólans 1850 sem sagði til um að piltar skyldu stunda 

íþróttir þar að minnsta kosti einu sinni í viku (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000, bls. 

17). Í Aþenu til forna var fegurð sálarinnar og líkamanns talin mikilvæg og að 

halda sjálfstjórn, sýna siðvendi og hófsemi. Ríkið studdi þessa tilhögun og var hún 

talin tengja einstaklingsþroskann og þarfir ríkisins saman og varð borgarinn að 

sverja hollustu sína við það, ríkið taldi sig græða á heilsu fólksins þar sem þeir 

yrðu þá betri stríðsmenn.  Það sem er svo sérstakt við Aþenu til forna er að þeir 

gerðu sé grein fyrir mikilvægi tómstunda og íþróttaiðkunar og sögðu þeir að 

mikilvægt væri að stunda bæði listrænt nám og íþróttir og að sá sem stundaði bara 

listrænt nám yrði veikgeðja og sá sem aðeins lagði nám við íþróttir yrði fávís 

(Myhre, 2001, bls. 24,25).  

Eins og kemur fram í kaflanum hér á undan er hreyfingaleysi vandamál sem 

mikilvægt er að vinna gegn. Í þjóðfélagi okkar í dag stunda sífellt fleiri 

kyrrsetuvinnu og aka á milli staða í staðin fyrir að ganga eða hjóla og er því 

nauðsynlegt að allir  finni sér stað og stund til að stunda einhverja hreyfingu. Börn 

ekki síður en fullorðnir þurfa á hreyfingunni að halda og ekki þarf að fara langt til 

að sækja hreyfinguna og hún þarf ekki heldur að kosta neitt.  Má t.d. segja að börn 

sem ganga eða hjóla til og frá skóla, tómstundastarfi og íþróttum gætu jafnvel náð 

þeim markmiðum sem landlæknir setur að hvert barn skuli að lágmarki hreyfa sig 

í 30 mínútur daglega (Landlæknisembættið, 2004). 

Þátttaka í íþróttum er m.a. talin mikilvæg vegna þess að hún agar, styrkir og 

ýtir undir betri sjálfsmynd, þátttakan hvetur til góðra og hollra lífsvenja og er þess 

vegna mikilvægur þáttur í forvörnum barna og unglinga. Í skýrslunni Börnin í 

borginni er sagt að unglingar sem stundi íþróttir séu síður líklegri að neyta 

vímuefna, reykja og drekka en jafnaldrar þeirra. Skiptir þá miklu máli hvers konar 
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íþróttarstarf er um að ræða og sé þá það starf sem er skipulagt og í umsjá 

fullorðinna líklegast til að draga úr áhættunni á slæmum lífsstíl (Svandís Nína 

Jónsdóttir o.fl., 2002, bls. 137,138). 

Rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig börn ferðast á milli skóla og 

tómstunda og hvernig þeim líður við að komast til og frá staða. Má þar nefna 

könnun á vegum umboðsmanna barna á börnum í 5.-7. bekk þar sem m.a. er  

skoðuð líðan barnanna á leiðinni heim úr skólanum. 62% barnanna voru glöð en 

38% barnanna fundu fyrir kvíða, spennu eða þreytu. Flest barnanna fara heim en 

einnig er stór hópur sem fer beint í íþróttir og mjög fá börn sögðust fara á 

bókasafn eða í félagsmiðstöð.  Kannski er það ekki skrýtið að börnin fari ekki 

beint á bókasafnið þar sem bókasöfn eru í flestum skólum og margar 

félagsmiðstöðvar opna ekki fyrr en eftir kl. 17 á daginn. 8% barnanna ganga heim 

og eru það þá frekar nemendur í 7. bekk, en nemendur í 5.- 6. bekk nota meira 

skólabíl, strætó og hjóla 15 %  barnanna segjast vera oft eða alltaf keyrð og sótt í 

skólann (Þórhildur Líndal, 2003a, bls. 19-21). Líðan barna skiptir miklu og getur 

haft áhrif á svo margt eins og hvað þau gera eftir skóla, hvernig þau fara á milli 

staða og fl. 10% barnanna svara að þau hræðist eitthvað á leiðinni heim úr 

skólanum og voru það þá helst nemendur í 5.-6. bekk og nefndu þau ástæðurnar 

fyrir hræðslunni  að þeim gæti verið strítt af eldri nemendum, að þau myndu hitta 

dýr sem þau hræðast, að umferðin væri hættuleg og að þau yrðu skilin útundan. 

Þessi atriði væri öll hægt að bæta ef foreldrar ræddu við börnin sín og ekki væri 

slæmt fyrir foreldrana ef þau fylgdu barninu til skólans gangandi og fengju þá 

einnig fína hreyfingu sjálf.  5% barnanna töldu það sem þeim liði verst út af þegar 

skólinn væri búinn, væri að þá þyrftu þau að ganga heim og segir í skýrslunni að 

það geti bent til að þeim sé strítt á leiðinni (Þórhildur Líndal. 2003a, bls. 22, 23, 

30). Í skýrslu Lýðheilsustöðvar koma aðrar tölur í ljós en í skýrslunni frá 

umboðsmanni barna, og segir þar að rétt helmingur barna fari gangandi eða 

hjólandi til og frá skóla eða frístundastarfi. (Laufey Steingrímsdóttir o.fl., 2006, 

bls. 27). 

Hvort heldur sem við skoðum tölurnar frá Lýðheilsustöð eða umboðsmanni 

barna þá sjáum við að hægt er að auka til muna að börn gangi og hjóli fremur en 

að þeim sé ekið til og frá skóla og tómstunda og ætti að vera verðugt verkefni 

skóla og íþróttafélaga.  
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Lýðheilsustöð hefur gefið út ýmsa bæklinga um bætta  heilsu, í einum þeirra 

eru teknar fyrir ráðleggingar um mataræði og hollustu hreyfingar til að viðhalda 

líkamsgetu. Þar segir að með því að halda við líkamsgetu sinni aukast  líkur á að 

geta lifað heilbrigðu lífi lengur og þá sérstaklega með tilliti til hjarta og 

æðasjúkdóma. Rannsóknir hafa líka sýnt að fjölbreytt og regluleg hreyfing styrkir 

og bætir líkamsgetu einstaklins til að takast á við daglegt líf (Lýðheilsustöð, 2006, 

bls. 25). 

Hér á landi hefur þátttaka í íþróttum aukist og þá ekki aðeins hjá þeim sem 

æfa innan íþróttafélaganna heldur einnig hjá þeim sem sækja líkamsræktarstöðvar 

og hjá þeim sem eru í ýmsum hópum eins og skokk- og hlaupahópum. Aukningin 

sem hefur aðallega sýnt sig í skipulögðum íþróttunum bendir til þess að börnin 

séu farin að æfa oftar í viku og gæti ástæðan verið sú að þau eru þá að vonast eftir 

meiri árangri í greininni eða þá að ánægjan við íþróttaiðkunina hvetji þau til að 

æfa meira (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000, bls. 91-93). Hér telur Þórólfur og fl. 

að hvatinn og ánægjan við skipulagða íþróttaiðkun komi að innan hjá börnunum 

en jafnframt að margt bendi til að aukningin stafi af meira álagi sem óneitanlega 

verður með þyngri æfingasókn. Verður að telja að krafan um fleiri æfingar og 

sigra í keppnum komi frekar frá þjálfara og/eða félagi heldur en frá börnunum 

sjálfum. Einnig verður að hafa í huga að krafan um þátttöku barna í íþróttum 

kemur yfirleitt í upphafi frá foreldrum barnanna. Hér verðum við að líta til þessara 

þátta með brottfall barna úr íþróttum í huga.  

Í skýrslunni Börnin í borginni segir að flest börn í 5.-7. bekk stundi íþróttir 

hvort sem þær eru skipulagðar eða ekki og að 9-11% barna stundi engar íþróttir en 

sú tala fari svo hækkandi eftir aldri. Ekki virðist vera neinn merkjanlegur munur á 

kynjunum á þessum aldri (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2002, bls. 87). Hér sjáum 

við að rannsóknin Börnin í borginni sýnir að með hækkandi aldri fari brottfalls að 

gæta hjá börnum í íþróttum. Eins og fram hefur komið er talið nauðsynlegt að 

börn stundi íþróttir í tómstundum sínum og þá litið bæði til uppeldislegra gilda og 

ekki síður hinna miklu forvarnarlegu gilda sem þátttaka þeirra í íþróttum hefur í 

för með sér. Við getum dregið ályktanir út frá þeirri staðreynd að með hækkandi 

aldri fækkar þeim börnum sem iðka íþróttir. Einmitt á þessum aldri 10-12 ára fara 

þau að hafa meira um ákvarðanir foreldra sinna að segja. Þeirra eigin upplifun á 

félagsskapnum, þjálfurum, æfingum og keppnum fær meiri og stærri sess en óskir 

foreldranna um þátttöku þeirra í íþróttum. 
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Áherslur á keppnir eru einn af þeim þáttum sem taldir eru leiða til brottfalls 

en þrátt fyrir það eru skiptar skoðanir á því hvort börn eigi að keppa til verðlauna í 

íþróttum og  hversu þroskandi eða gott það sé fyrir þau. Í stefnulýsingu ÍSÍ segir 

að það eigi að huga að aldri barnsins og þroska og að keppnir eigi að hvetja til 

framfara, ástundunar og að ná settum markmiðum í þjálfun. Þar segir einnig að 

hjá yngri þátttakendum eigi að keppa óháð getu í liðakeppnum en hjá eldri 

börnum sé í lagi að þau keppi milli einstaklinga. ÍSÍ telur það æskilegt að í yngri 

hópum fái allir keppendur samskonar viðurkenningar ef það á að verðlauna þau. 

(Frímann Ari Ferdínandsson og Sigurður Magnússon, 1997, bls.8- 9).  

Hér er einmitt verið að taka á þeim þáttum sem rannsóknir sýna fram á að 

hafa áhrif á brottfall barna úr íþróttum eins og vöntun á samveru hópsins með 

þjálfara fyrir utan íþróttavöllinn, óánægja með kröfur þjálfara, að standa ekki 

undir kröfum hans og fjárhagur foreldra (Jóhann Magnússon, 2002, bls. 10-12). 

Og ekki er vafi á að hægt er að vinna gegn brottfalli en til þess þarf samstillt átak 

samfélagsins og fræðslu til allra fjölskyldna og barna því fjölskyldurnar eru 

grasrótin og frá henni þarf  krafan um fagleg vinnubrögð að koma. Frístundakort 

margra bæjarfélaga til handa fjölskyldum getur haft bætandi áhrif einkum til að 

jafna aðgengi allra barna til frístundaþátttöku. 

Líkamsþroski barnanna getur bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á 

íþróttaiðkun þeirra, t.d ætti strákur sem hefur verið að æfa og er seinn í þroska 

miðað við jafnaldra sína að vera í meiri hættu að meiðast og/eða gefast upp. Bent 

er á að hvetja þá þann sem dregist hefur aftur úr að stunda þá aðrar íþróttir eins og 

t.d júdó eða sund í stað þess að hætta alveg í íþróttum en koma síðan aftur inn 

þegar viðkomandi treystir sér til og hefur náð líkamlegum þroska á við jafnaldra 

sína (Christophersen og  Mortweet, 2004, bls. 153).  

Eins og fram hefur komið hafa íþróttir og hreyfing góð áhrif á líkamlega og 

andlega heilsu manna og hafa nýlegar rannsóknir sýnt að íþróttir hafa áhrif á fleiri 

þætti. Sýndu rannsóknir að aukin hreyfing hefur jákvæð áhrif á námsárangur, 

svefn og leiða jafnvel til betri matarvenja. Hreyfing dregur einnig úr líkum á offitu 

og hefur jákvæð áhrif á sjálfstraustið (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2006, bls. 

41). En eins og Aþenubúar sögðu til forna að ekki sé gott að stunda eingöngu 

líkamsrækt heldur þyrfti einnig að stunda aðra iðju eins og tónlist, myndmennt og 

fleira sem tengist tómstundum og félagstarfi og ef það væri gert yrði manneskjan 

heilsteyptari.  
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2.3 Tómstundir 

Ótal rannsóknir sem gerðar hafa verið á síðustu áratugum sýna að þátttaka í 

félgas- og tómstundastarfi hefur jákvæð áhrif á þann sem þátt í því tekur. Verða 

hér í í þessum kafla nefndar nokkrar þessara rannókna.  

Áríð 2006 gerði Rannsókn og greining rannsókn fyrir Menntamálaráðuneytið 

á unglingum í 9. og 10. bekk og sýndu niðurstöður að skipulagt félags- og 

tómstundastarf hefur meðal annars áhrif á bætta andlega og líkamlega líðan og 

dregur úr áhættuhegðun (Álfgeir Logi Kristjánsson, o.fl., 2006, bls. 50). Ástæðan 

fyrir því að þeim líður betur eða eru hamingjusamari er að þá tilheyra þeir 

ákveðnum hópi sem styrkir sjálfsmynd þeirra. Þeir unglingar sem stunduðu 

félags- og tómstundastarf fjórum sinnum eða oftar í viku komu best út og virtust 

hamingjusamastir með líf sitt (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2006, bls. 50). 

Hugo Þórisson sálfræðingur segir að það að tilheyra hópi sé mikilvægt á 

unglingsárunum. Þau læri þá samskipti að hlusta, tala, bera virðingu fyrir öðrum 

og verða sjálfstæð. Hann segir að einmitt þessi atriði séu mjög mikilvæg inn í 

fullorðinsárin en börn sem eiga erfitt félagslega eins og t.d þau sem verða fyrir 

einelti og/eða eru félagslega einangruð vegna annarra orsaka, fari á mis við það. 

Hann segir einnig, og er það ein versta afleiðing félagslegrar einangrunar, að þau 

börn séu í mun meiri hættu hvað varðar sjálfsvíg (Svava Jónsdóttir, 2003, bls. 43). 

Rannsóknir hafa sýnt að félagsleg þátttaka sem ekki er skipulögð af ábyrgum 

aðila eins og t.d. að hanga niðri í bæ, hafi neikvæð áhrif á unglingana og eru 

jafnvel tengsl við verri námsárangur og aukin hætta á vímuefnanotkun (Kjartan 

Ólafsson, 2000). Rannsóknir hafa einnig sýnt að tengsl eru á milli þeirra sem 

stunda félagsmiðstöðvarstarf og þeirra þátta er teljast til áhættuhegðunar (Þórólfur 

Þórlindsson, o.fl., 2000) en ekki má skilja það sem svo að það sé starfinu um að 

kenna heldur frekar að þeir sem teljast til áhættuhópa sæki þessa starfssemi. Það 

er markmið félagsmiðstöðva að ná til barna í áhættuhóp og þar af leiðandi er 

starfsemin að sýna ágæti sitt. Í niðurstöðum okkar kemur einmitt fram að 

töluverður hópur barna sækir starfssemi félagsmiðstöðva og eru þær því kjörinn 

vettvangur til þess að ná til þessara barna og því yngri sem þau eru því betra. 

Í Rannsókninni Ungt fólk 2006 kemur fram að um og yfir 60% stelpna og 

stráka í 9. og 10. bekk sögðu það lýsa sér mjög vel að þau eru hamingjusöm eftir 
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hversu oft þau stunda skipulagt félags- og/eða tómstundastarf, en þau merktu við 

fjórum sinnum eða meira í viku (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2006). 

 Margir hafa áhuga á því að vita hvaða þættir það eru sem auki líkurnar á að 

ungu fólki gangi vel eða illa í lífinu, en niðurstöður rannsókna hafa sýnt að 

félagslegt umhverfi hafi mikil áhrif á velfarnað ungmenna (Kjartan Ólafsson, 

2000) og því mikilvægt að foreldrar og aðrir hvetji börn sín áfram til þátttöku og 

bæjarfélagið bjóði upp á frambærilegt umhverfi til hvers konar tómstundaiðju. 

Í skýrslu umboðsmans barna frá 2003 er skoðað hvað börn í 5.-7. bekk gera 

eftir skóla og kemur í ljós að helmingur barnanna ákveða á leiðinni heim úr 

skólanum, hvernig þau ætli að verja deginum. Flest þeirra segjast ætla að leika sér 

með vinum sínum og segjast þau verja 2-4 tímum á dag í leik með þeim 

(Þórhildur Líndal, 2003a, bls. 25).  90% barnanna líður vel með vinum sínum en 

þegar skoðað er að 8% barnanna segjast líða illa eða mjög illa með vinum sínum í 

útileikjum, bendir það einnig til að eitthvað sé að. Og segir í þessari skýrslu að 

þetta gefi vísbendingu um að stríðni eða einelti eigi sér stað (Þórhildur Líndal, 

2003a, bls. 28, 29). 

Samkvæmt Fröbel byggja börn leiki sína á reynslu sinni og lagði hann 

áherslu á að leikur barna ætti að vera framar öllu öðru í uppeldi þeirra. Hann sagði 

að þar fengist barnið við andlega sköpun og að leikurinn væri hámark mannlegrar 

þróunar (Myhre, 2001, bls. 24, 25). Því er mikilvægt að gera sér grein fyrir því 

hvað það er sem heftir barnið í að taka þátt í félagslegum þáttum og tekur næsti 

kafli á þeim hluta. 

 

2.4 Ástæður þess að börn taka ekki þátt í frístundarstarfi 

Ekki eru öll börn í þeirri stöðu að hitta vini sína eftir skóla eða vera á leið í 

frístundarstarf. Sum börn virðast eiga erfitt með að tengjast öðrum börnum og 

halda sig til hlés, þau fara að loka sig af og vilja jafnvel lítið eða ekkert stunda 

félagslega þátttöku. Um unglingsaldur og jafnvel fyrr er hægt að greina þunglyndi 

hjá börnum og jafnvel finna þau börn sem eru í áhættu og grípa inn í með 

forvörnum. Áður fyrr voru fáir að hafa áhyggjur af 12 ára barni sem var farið að 

sýna kvíða, þunglyndi og loka sig af félagslega og var bara kennt um að það væri 

nú bara að byrja með unglingaveikina, ástæðan var sú að þunglyndi var aðeins 

talið vera sjúkdómur sem fullorðnir gætu fengið (Landlæknisembættið, 2007a). 
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Þegar barn fer að sýna breytta hegðun, finnst allt leiðinlegt, vill ekki leika sér, 

hættir að hitta vini sína, verður úthaldslaust, hættir í íþróttum og tómstundum og 

svefnvenjur þess breytast, eru miklar líkur á að barnið sé farið að sýna vægt 

þunglyndi. Ef ekkert er að gert bætist vanmáttarkennd við og sektartilfinning, 

breyting verður á matarvenjum og jafnvel sjálfsvígshugsanir, sem geta svo leitt til 

sjálfsmorðs (Helga Þórarinsdóttir o.fl., 2000, bls. 284). Landlæknisembættið segir 

að það verði að vera vakandi fyrir þeim einkennum sem barn með þunglyndi 

sýnir. Kennarar og foreldrar ættu að vera vel á verði fyrir því hvort barnið eigi 

erfiðara með einbeitingu og námsárangur dali. Þetta getur leitt til þess að barnið 

flosni upp úr skóla og loki sig af félagslega og það gæti einnig lent í mikilli áhættu 

með vímuefni og aðra áhættuhegðun (Landlæknisembættið, 2007a). Það er því 

líklegt að þunglyndi hafi áhrif á alla félagslega þátttöku barns sem haldið er því. 

Á heimasíðu Regnbogabarna segir að þau börn sem hafa orðið fyrir einelti 

séu líklegri en önnur börn að vera m.a með þunglyndi, kvíða og verða útilokuð 

félagslega og tengsl hafa verið fundin milli eineltis og félagsfælni (Regnbogabörn, 

2007). Félagsfælni er einn sá áhrifavaldur sem veldur því að börn fara ekki meðal 

annarra barna og þar með að taka þau ekki þátt í félagslegri þátttöku í jafnmiklu 

mæli og önnur börn. Félagsfælni er ekki bara feimni eins og svo margir halda 

heldur er mun alvarlegra vandamál, sumir sem eru með félagsfælni eru ekki einu 

sinni feimnir. Félagsfælni er sjúklegur kvíði og ótti fyrir því að vera í kring um 

annað fólk og þá sérstakleg í fjölmenni. Sá sem er haldinn félagsfælni óttast mest 

að athyglin beinist að honum og að hann verði sér til skammar (Ólafur Þór 

Ævarsson, 2007). Ástæðan fyrir því er að hann ímyndar sér að hann sé ekki eins 

góður og klár og hinir, hann fer að roðna, stama missir þráðinn og missir 

einbeitingu á því sem hann er að segja eða gera þar sem óttinn við það að hinir séu 

að dæma hann er svo mikill. Félagsfælni er ekki sjaldgæf og er í þriðja sæti yfir 

geðröskun á eftir þunglyndi og áfengisvanda. Konur eru helmingi fleiri en karlar 

og þær fá einnig verri einkenni. Þeir sem eru með félagsfælni eru einnig í mikilli  

áhættu að verða þunglyndir og karlmenn eru sérstaklega í hættu að eiga við 

áfengisvanda að stríða (Ólafur Þór Ævarsson, 2007). Sjúkdómurinn kemur 

yfirleitt í ljós snemma eða allt frá 11 ára aldri. Félagsfælnin veldur ekki aðeins 

öllum þeim sjúkdómum sem hann getur leitt til, heldur einnig samskiptavanda 

sem getur svo leitt til félagslegrar einangrunar (Ólafur Þór Ævarsson, 2007). Þar 

af leiðandi eru þessi börn líklegri til að taka ekki þátt í neinu félagsstarfi. 
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Félagsleg einangrun og félagsfælni er því ekki það sama. Félagsleg einangrun 

getur komið út frá svo mörgu eins og t.d einelti, félagsfælni, ýmsum fötlunum, 

bæði andlegum og líkamlegum, og einnig vegna vinaleysis, tölvufíknar og jafnvel 

fátæktar.   

Bæði í bandarískri og hollenskri rannsókn sem hafa verið gerðar á börnum 

kom í ljós að börnum gæti verið hafnað í hópi og eignast ekki vini eingöngu 

vegna þess að þau voru feimin. Einnig koma aðrir áhættuþættir inn eins og að vera 

útilokaður (einelti). Þegar þeim hafði verið hafnað marg oft fara þau að vilja vera 

ein, þau upplifa mikla höfnun og telja sig vera “loser” þau hætta þar með að reyna 

að hafa samskipti við önnur börn og loka sig af til þess að verða ekki fyrir meiri 

særindum (Cole o.fl., 2005, bls. 547). Má því telja meiri líkur á að þau börn sem 

eru feimin taki ekki þátt í neinu íþrótta- og tómstundastarfi. Einelti getur verið stór 

hluti af því að börn séu félagslega einangruð, útskúfun frá öðrum er ein hliðin af 

einelti og þau börn einangrast því frekar félagslega en önnur börn. Að meðaltali 

3% barna í 6.-10. bekk segjast verða fyrir einelti í hverri viku eða oftar og er það 

því mjög stór hópur eða um 420 grunnskólabörn  á landinu og gætu jafnvel verið 

enn fleiri (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006, bls. 12).  

Börn með fatlanir, bæði líkamlegar og andlegar, eru sérstaklega í hættu að 

verða fyrir félagslegri einangrun. 2.200 eða 7.5% grunnskólabarna á Íslandi eru 

skilgreind með geðræna erfiðleika eða þunglyndi, kvíðaröskun, athyglisbrest með 

eða án ofvirkni. Þegar börn með langvinnan heilsuvanda eru skoðuð kemur í ljós 

að strákar eru í miklum meirihluta eða alls 61% og stelpur 39% eða samtals 5.690 

börn. 78% þeirra eru með hegðunar eða geðraskanir, 10% teljast of þung, 6% eru 

líkamlega fötluð og 6% með aðra skilgreiningu en það sem komið er fram hér á 

undan og eru þessi börn allt að 20% allra grunnskólabarna á landinu og skiptir 

miklu máli fyrir þessi börn að þau fái þá félagslega þjónustu sem þau þurfa, 

stoðhóp, félagsfærnihóp og að foreldrarnir fái upplýsingar hvaða þjónustu börnin 

þeirra eigi rétt á (Sigríður Kr. Gísladóttir o.fl., 2005, bls. 9,12,13,17). Börn með 

greiningu eru þó betur stödd félagslega en önnur börn sem eru í áhættu að verða 

félagslega einangruð, þar sem þau eiga rétt á félagslegri þjónustu frá ríkinu en 

vandinn er svo aftur sá að þótt þau fái liðveitanda til að sinna félagslegum þörfum 

þeirra þá eru þau með fullorðna manneskju með sér og ekki endilega að 

umgangast jafnaldra í gegnum liðveisluna. Börn með andlega fötlun eru því 

líklegri til að taka ekki þátt í félagslegu starfi frekar en líkamlega fötluð börn því 
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andleg fötlun er oft ekki sjáanleg og jafnvel feimnismál eða ekki viðurkennd af 

öðrum. 

Talið er að um 140 börn á Íslandi  í 6. – 10. bekk séu það félagslega 

einangruð að þau eigi ekki neinn vin. Og er þá hægt að áætla að um 35 börn í 

hverjum árgangi hafi það mjög slæmt félagslega eða að þau séu að mestu ein án 

jafnaldra sinna. Þótt að í prósentum séu þetta aðeins 1% barna er fjöldinn svo 

mikill að það verður að skoða þetta nánar og grípa inn í og sjá hvað hægt er að 

gera fyrir þau (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006, bls. 11).  

Börn af erlendum uppruna, annað eða báðir foreldrar af erlendum uppruna og 

með erlendan ríkisborgarétt á Íslandi eru samkvæmt Hagstofunni 2,2% af börnum 

yngri en 16 ára og eru 6,5% þeirra fædd erlendis. Því fjarlægari heimshlutum sem 

barnið er frá, því meiri líkur eru á að barninu líði ver í skóla og einnig eru börn af 

erlendum uppruna í þrisvar sinnum meiri hættu á að lenda í einelti en önnur börn 

(Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006, bls. 15). Mikill munur er þó á því hvaðan börnin 

koma og hver trúarbrögð þeirra eru og eru börn af suðrænum og austur evrópskum 

uppruna í mestri hættu á að verða fyrir aðkasti annarra barna. Börn af austur 

evrópskum uppruna eru líka í mun meiri áhættu í sambandi við áhættuhegðun, 

reykingar og fleira og er talið að ástæðan sé sú að forvarnir nái ekki eins vel til 

foreldra þessara barna og einnig að þessi börn eru í meiri áhættu að lenda í 

erfiðleikum (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006, bls. 16). Af þessum sökum eru því 

líkindin meiri á þau taki ekki þátt í íþrótta- og tómstundastarfi af neinu tagi bæði 

vegna tungumálaerfiðleika og menningarmun. 

Eins og fram hefur komið þá er margt sem getur haft áhrif á tómstunda- og 

íþróttaþátttöku barna og eflaust hægt að finna fleiri þætti sem valda því að börn 

stunda ekki tómstundir eða íþróttir en einn þáttur er það sem við viljum nefna að 

auki og það er áhrif fátæktar. Fátækt á Íslandi er skilgreind: “ Einstaklingar, 

fjölskyldur og hópar í samfélaginu lifa í fátækt þegar bjargir þeirra duga ekki til 

að nærast, vera þátttakendur í samfélaginu og búa við þau lífsskilyrði sem og 

þægindi sem teljast eðlileg, eða eru a.m.k. viðurkennd í því samfélagi sem fólk býr 

í,, (Harpa Njálsdóttir, 2003, bls. 28). Árið 2005 var lögð fram fyrir Alþingi beiðni 

um að skoðuð yrði fátækt barna á Íslandi, orsakir fátæktar, afleiðingar og hagir 

barnanna. Þessa beiðni þurfti svo að leggja aftur fram árið 2006 þegar hún var svo 

samþykkt. Það eru ekki allir sáttir á að skoða fátækt barna út frá 

fjármálasjónarmiði en fátækt hefur áhrif á lífsgæði barnanna og því einnig á 
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félagslega þátttöku þeirra. Miðað við þá útreikninga sem gerðir voru, kom í ljós 

að á Íslandi væru 6,6% barna sem bjuggu við fátækt árið 2004 (Forsætisráðuneyti, 

2007, bls. 2). Unglingar í 9. og 10. bekk sem segja að fjölskyldan þeirra sé í verri 

fjárhagsstöðu en aðrar fjölskyldur eru líklegri en aðrir unglingar að stunda aldrei 

skipulagðar íþróttir. Þeir vinna meira en aðrir unglingar með skólanum og eru rétt 

á eftir öðrum unglingum hvað varðar tómstunda- og félagsstarf en á þeim aldri 

geta þeir einnig leitað í mun meira mæli í fríar tómstundir eins og 

félagsmiðstöðvar o.fl. (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2006, bls. 38-40). Erlendar 

rannsóknir hafa sýnt að fjölskyldur með lægri innkomu eru ekki eins  virkar í 

íþróttum og þá á það jafnt við foreldrana og börnin og þau hreyfa sig minna og 

horfa meira á sjónvarpið. Vísbendingar úr rannsóknum hafa einnig sýnt að 

félagslegir þættir hafi áhrif á matarræði og hreyfingu (Erlingur Jóhannsson o.fl., 

2003, bls. 5). Fátækt hefur ekki aðeins áhrif á íþróttaþátttöku, heilsu og tómstundir 

heldur gera börn og unglingar einnig miklar kröfur um að falla inn í hópinn með 

tilheyrandi hætti t.d fatavali, skemmtunum, að geta haldið upp á afmæli jafn flott 

og hinir, gefið afmælisgjafir og fleira  (Ungir Íslendingar í ljósi vísindanna, 2005, 

bls. 281). Okkar reynsla frá því við vorum börn og reynsla okkar sem starfsmenn 

með ungu fólki segir okkur það að fjárhagslega staða foreldra getur haft áhrif á 

þátttöku þeirra í íþróttum og tómstundum. Starfsmenn geta því verið vakandi fyrir 

þeim börnum sem búa við fjárhagslega erfiðleika heima fyrir og reynt að koma til 

móts við þau með ýmsum hætti. 

 

2.5 Ég þarf enga vini ég hef tölvu og sjónvarp 

Tölvur og sjónvarp er orðinn stór hluti af frístundum barna og unglinga í dag. Þótt 

flest barnanna ráði vel við notkunina, blandi henni saman við margar aðrar 

tómstundir og eru einnig með vinum sínum að horfa á sjónvarpið eða spila 

tölvuleiki, eru einnig til börn og unglingar sem loka sig af t.d við tölvuna og segja 

jafnvel að þau þurfi ekki að eiga alvöru vini þar sem vinir þeirra séu í netleikjum 

sem þau eru að spila. 

Ef við skoðum þróunina á samskiptamáta með tölvum, msn og netpóstinn er 

hægt að finna margar kenningar í félagsfræðinni um  verkun þeirra á samfélagið 

og hversu mikilvægt það er fyrir okkur að hafa persónuleg samskipti bæði við 

aðra einstaklinga og hópa. 



 21 

Margir hafa áhyggjur af þessari þróun og að við séum farin að leita of mikið í 

tölvuna í samskiptum okkar við aðra. Tæknileg þróun er svo hröð í dag að við 

fullorðna fólkið þurfum að hafa okkur að fullu við til að halda í við börnin sem 

eru fljót að temja sér tæknina og að nýta sér hana bæði til skemmtunar, fróðleiks 

og til að auðvelda sér daglegt líf. Við höfum þurft að læra allt um netið á 

fullorðins árum á meðan þau fá kennslu í tölvum allt frá leikskólaaldri. Þróunina 

sem slíka teljum við ekki alslæma, það er hægt að nýta sér tæknina á 

skynsamlegan hátt eins og t.d með því fjarnámi sem við stundum sem erum að 

skrifa þetta verkefni.  

Meðal þeirra sem hafa áhyggjur er lögreglan en þeim hefur þótt ástæða til að 

setja upp hjá sér leiðbeiningar til foreldra og barna um netið og hættur þess og 

hvernig foreldrar geta kennt börnum sýnum að nota netið á góðan hátt 

(Lögregluvefurinn, 2007). Lögreglan talar um að nauðsynlegt sé fyrir foreldra að 

kenna börnum sínum reglur og hvernig á að umgangast netið rétt eins og 

umferðarreglurnar. Það sem lögreglan hefur mestar áhyggjur af er að 

barnaníðingar séu að tengjast börnunum í gegn um spjallrásir á röngum 

forsendum og lokki þau jafnvel til að hitta sig. Bestu forvörnina telja þeir vera að 

foreldrar þekki netumhverfið, kenni börnum sínum reglur um netið, að tölvan sé 

ekki í herbergjum barnanna og að vera með hugbúnað (síur) til að koma í veg fyrir 

að óæskilegt efni opnist í tölvunni (Lögregluvefurinn, 2007). Við sjálfar höfum 

rekið okkur á að foreldrar gera sér oft ekki grein fyrir því hversu miklum tíma 

börnin eyða í tölvunum og hversu mikla þekkingu þau hafa á tækni tölvunnar og 

hvaða afleiðingar, slæm eða mikil, tölvunotkun getur haft. Einnig getum við 

dregið þá ályktun frá niðurstöðum úr könnun SAFT (2006) þegar foreldrar voru 

spurðir hvað börnin væru að gera á netinu, samanber hér að neðan. 

Í rannsókn sem SAFT (Samfélag fjölskyldna og tækni) tók þátt í til að kanna 

hvaða þekkingu foreldrar barna á norðurlöndum á aldrinum 9-16 ára hafa á 

netumhverfi barna þeirra, kom í ljós að 13% foreldra höfðu aldrei rætt um örugga 

netnotkun og 30% foreldra höfðu lítið talað um það við börnin sín. Þegar skoðað 

var hvað börnin eru að gera á netinu kom fram mikill munur á svörum barnanna 

og foreldranna og var greinilegt að foreldrar gera sér ekki grein fyrir því hvað 

börnin eru að gera á netinu. 46% barnanna sögðust hafa óvart eða viljandi skoðað 

klámfengið efni á netinu á meðan 21% foreldranna töldu börnin hafa skoðað 

klámfengið efni. Það sama kom í ljós  þegar ofbeldisefni var skoðað þá voru mun 
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fleiri börn eða 34% sem sögðust hafa farið inn á síður með grófu ofbeldisefni 

þegar aðeins 16% foreldranna töldu að börnin sín hafi farið inn á slíkar síður 

(SAFT, 2006). 

Það sem kom einnig út úr þessari könnun og bendir einmitt á þær áhyggjur 

sem lögregluembættið bendir á er að börn eru að kynnast fólki á netinu sem þau 

svo hitta án þess að vita í raun hver er að tala við þau. 4% foreldra vissu af því að 

börn þeirra höfðu hitt þann sem þau höfðu kynnst á netinu en 14% barnanna 

sögðust hafa hitt þann sem þau kynntust fyrst á netinu. Börnin gera sér ekki grein 

fyrir því hvaða hættur geta beðið þeirra við að hitta ókunnugan aðila sem gæti 

jafnvel verið búinn að gefa upp rangar upplýsingar um sig. Í könnuninni voru 

allmörg börn eða 62% sem gáfu upp aldur og fæðingardag sinn, 38% gáfu upp 

fullt nafn, 28% gáfu upp heimilisfang og 17% barnanna gáfu upp símanúmerið hjá 

sér. Foreldrar barnanna gerðu sér ekki grein fyrir því hversu miklar 

persónuupplýsingar börnin gáfu upp (SAFT, 2006). 

Þorbjörn Broddason er fræðimaður sem hefur rannsakað sjónvarpsáhorf 

íslenskra barna allt frá því árinu 1968 þegar hann var að skrifa meistaraprófs 

ritgerðina sína. Hann hafði þá ekki ætlað sér að halda þessari rannsókn áfram en 

11 árum seinna gerði hann aðra rannsókn og hefur með jöfnu millibili rannsakað 

sjónvarpsáhorf og aðrar tómstundir barna og ungmenna og ná núna rannsóknir 

hans á yfir 35 ára tímabil (Börn og sjónvarp á Íslandi, 2004). Í grein Þorbjarnar í 

bókinni Ungir Íslendingar í ljósi vísindanna segir hann frá niðurstöðum 

langtímarannsókna um fjölmiðlanotkun íslenskra barna á aldrinum 10-15 ára. Í 

þessu könnunum sést að sjónvarpsáhorf  barna hefur stóraukist hér á landi á 

síðustu árum og eru mörg börn farin að hafa sjónvarp inni í herbergjum sínum. Í 

rannsóknum Þorbjarnar sést sú þróun vel frá árunum 1968 þegar sjónvarpsáhorf 

var fjölskylduafþreying og aðeins 2% barna sögðust horfa ein á sjónvarpið og til 

ársins 2003 þegar 40% barna segjast horfa mjög oft ein á sjónvarpið. Í fyrstu 

rannsóknum Þorbjarnar árið 1968 tíðkaðist ekki að börn væru með sitt eigið 

sjónvarp, en árið 2003 voru 66% aðspurða barna með sjónvarp í herbergjum 

sínum (Ungir íslendingar í ljósi vísindanna, 2005, bls. 50, 51). Í könnuninni árið 

2003 kom í ljós að stelpur voru komnar fram yfir stráka í fjölda klukkustunda í 

viku sem þær eyða fyrir framan sjónvarpið og telur Þorbjörn skýringuna vera að 

drengir séu búnir að færa sig frekar yfir í tölvunotkun og vitnar hann í það sem 
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hann kallar einstaklingshyggju netverjans þar sem við eyðum töluverðum tíma í 

tölvu og sjónvarpsáhorf ein (Ungir íslendingar í ljósi vísindanna, 2005, bls. 51). 

 

 

3. Aðferð 

 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í könnuninni voru börn í 5.-7. bekk í  einum grunnskóla í byggðalagi 

með um 2.700 íbúa. Þrír bekkir voru í 5. og 7. árgangi en tveir bekkir í 6. 

bekkjardeild. Samtals voru 159 börn í bekkjardeildunum þremur. Í fimmta bekk, 

börn fædd 1996, voru 28 drengir og 24 stúlkur, samtals 52 nemendur í fimmta. 

bekk. Í sjötta bekk, börn fædd 1995, voru 16 drengir og 24 stúlkur sem eru 

samtals fjörutíu nemendur. Í 7. bekk, börn fædd 1994, voru 31 drengir og 36 

stúlkur eða samtals 67 börn. Af þeim 159 börnum í bekkjardeildunum þremur 

voru 133 börn mætt í stofur sínar á þeim tíma sem könnunin fór fram og svöruðu 

spurningalistum. Svarhlutfall er því 84% sem hlýtur að teljast mjög gott. Drengir 

sem svöruðu voru 22 í fimmta bekk, 13 í sjötta bekk og 28 í 7. bekk, samtals 63 

drengir. Stúlkurnar í 5. og 6. bekk voru 22 og í 7. bekk 27, samtals 71 stúlkur. 

 

3.2 Mælitæki 

Í rannsókninni var notaður frumsaminn spurningalisti. Spurningalistinn skiptist í 6 

hluta (sjá viðauka 1) og eru 17 spurningar samtals. Í fyrsta hlutanum er spurt um 

kyn, aldur, hæð og þyngd. Í öðrum hluta er spurt um þátttöku í íþróttum og 

ánægju með framboð íþrótta og aðstöðu til íþróttaiðkunar. Í þriðja hluta er félags- 

og tómstundaþátturinn tekinn fyrir á svipaðan hátt og íþróttahlutinn. Í fjórða hluta 

er spurt um sjónvarpsáhorf á virkum dögum og um helgar. Í fimmta hluta er spurt 

um tölvuleikjanotkun, msn og annað á virkum dögum og um helgar og í síðasta 

hlutanum er spurt um fararmáta í og úr skóla og frístundir og útiveru. Flestar 

spurningarnar eru lokaðar en á nokkrum stöðum er einnig hægt að merkja við 

möguleika eins og t.d. annað. 
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3.3 Framkvæmd 

Skólastjóri og viðkomandi kennarar gáfu vinsamlega leyfi til að könnunin færi 

fram á skólatíma. Bréf var sent heim til allra barna í 5. - 7 bekk með kynningu á 

framkvæmdaraðilum, tilurð könnunarinnar, svarfresti, skilum og þar sem foreldrar 

voru beðin um leyfi til að barn þeirra mætti taka þátt í könnuninni. Ef foreldrar 

vildu ekki að börn þeirra tækju þátt voru þau beðin að senda bréfið undirritað með 

barninu í skólann og afhenda það kennara eða ritara. Framkvæmdin fór þannig 

fram að spurningalisti var lagður fyrir nemendur í 5. - 7. bekk á fyrirfram gefnum 

tíma sem kennari hafði valið sem besta tíma miðað við aðstæður. 

Spurningalistarnir voru lagðir fyrir börnin á skólatíma fyrstu vikuna í febrúar þar 

sem bekkjakennari og framkvæmdaraðilar voru viðstaddir. Fyrirlögnin inn í 

bekkjunum gekk í sjálfu sér vel en uppskipting bekkja og hreyfing á milli faga og 

stofa skýrir, að hluta til, þau afföll sem voru. 

 

 

4. Niðurstöður 

 

Í kaflanum um niðurstöður verður greint frá svörum barnanna og er honum skipt í 

6 hluta. Í fyrsta hluta er sagt frá niðurstöðum af svörum um þyngd barnanna, þá 

næst koma niðurstöður um svörun þeirra við ástundum íþrótta. Í þriðja hluta eru 

niðurstöður um svörun við þátttöku þeirra í tómstundum, fjórði og fimmti hluti 

greinir frá niðurstöðum um sjónvarpsáhorf og tölvunotkun og síðasti hlutinn 

greinir frá niðurstöðum um hreyfingu til skóla og frístunda og svörun við 

útileikjum. 

 

4.1 Almennar spurningar 

Í almenna hlutanum er spurt um kyn, aldur, hæð og þyngd og var markmiðið að 

kanna hvort tengsl væru á milli félagslegrar þátttöku og þyngdar barnanna. Hér 

verður greint frá þyngd en ekki hæð, en svörunin á þessum þáttum var mjög 

misjöfn, ekki voru allir að svara báðum þáttum og margir sem svara ekki. Því er 

spurning hversu marktæk niðurstaðan er. Þyngdin skiptist hér í fjóra flokka með 

níu kíló á milli hvers flokks. 
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5. bekkur 

32% drengja voru 28-36 kíló, 36% voru 37-45 kíló, 18% voru 46-54 kíló og 14% 

svara ekki. 

36% stúlknanna voru 28-36 kíló, 45% voru 37-45 kíló, 5% voru 46-54 kíló, 5% 

voru 55-64 kíló og 9% svara ekki. 

6. bekkur 

23% drengja voru 28-36 kíló, 23% voru 37-45 kíló en 54% svara ekki. 

46% stúlkna voru 28-36 kíló, 9% voru 37-45 kíló og 45% svara ekki. 

7. bekkur 

11% drengja voru 28-36 kíló, 25% voru 37-45, 29% voru 46-54 kíló, 14% voru 

55-64 kíló og 21% svara ekki. 

22% stúlkna voru 28-36 kíló, 44% voru 37-45 kíló og 7% voru 46-54 kíló og 26% 

svara ekki. 

Á mynd 1 sést þyngd drengjanna eftir bekkjum. Athygli vekur hvað margir 

drengir í sjötta bekk svara ekki eða 54%, sem skekkir töluvert niðurstöður. 
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  Mynd 1: Þyngd drengja í 5.-7. bekk. 

 

Á mynd 2 kemur fram þyngd stúlknanna og aftur eru það flestir nemendur í 

6. bekk sem svara ekki eða 45%. 
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  Mynd 2: Þyngd stúlkna í 5.-7. bekk. 

 

4.2 Ástundun íþrótta, framboð og aðstaða 

Í öðrum hluta spurningarlistans er tekið fyrir það sem snýr að íþróttunum og er 

verið að athuga hversu margir stunda íþróttir, hversu oft, hvaða íþróttir eru 

stundaðar, hvort það sé nóg framboð á íþróttum og hvort krakkarnir séu ánægðir 

með aðstöðu til íþróttaiðkunar.  

Í viðkomandi bæjarfélagi sem kynnir sig út á við sem íþróttabæ eru 

fjölmargar íþróttagreinar í boði fyrir þá sem vilja taka þátt og er aðstaðan fyrir 

knattspyrnu, körfuknattleik, golf og sund mjög góð. Því var forvitnilegt að kanna 

hve mikill hluti 10-12 ára barna er að stunda íþróttir og einnig að skoða hve mikil 

ánægja ríkir bæði með íþróttagreinarnar sem boðið er upp á svo og með 

aðstöðuna. 

 Fyrsta spurningin var; æfir þú eða stundar íþróttir?  Svarmöguleikar voru 

annað hvort já eða nei. 

5. bekkur 

Hjá drengjunum eru það 77% sem segjast stunda íþróttir en 23% segja nei. 

68% stúlkna segja já en 32% segja nei. 

6. bekkur  

85% drengja segjast stunda íþróttir í 6. bekk en 15% ekki. 

Hjá stúlkunum eru það 91% sem svara játandi, 5% svara nei og 5% svara ekki. 

7. bekkur 

86% drengja svara játandi en 14% svara nei. 

89% stúlkna svara játandi um ástundun íþrótta en 11% þeirra svara nei. 
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Á mynd 1 sést munurinn á milli bekkjardeilda og kynja í hverri bekkjardeild 

og er helsti munurinn sá að ástundun íþrótta hjá stúlkum í 5. bekk reynist töluvert 

minni en hjá stúlkum í 6. og 7. bekk. 

 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

já     strákar nei já     stelpur nei

5. bekkur 6. bekkur 7. bekkur

  Mynd 3: Æfir þú eða stundar íþróttir - drengir og stúlkur. 

 

Þegar skoðaður er munurinn á kynjunum samanlagt hjá öllum 

bekkjardeildum má sjá á mynd 4 að hann er enginn eða 83% hjá báðum kynjum 

sem segjast stunda eða æfa íþróttir en 15% og 17% sem stunda ekki íþróttir. 
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  Mynd 4: Æfir þú eða stundar íþróttir - drengir og stúlkur 

 

Til að kanna hvaða grein krakkarnir væru að stunda og hversu oft, voru gefnir 

upp sextán möguleikar ásamt möguleikanum aðrar íþróttir og átti að merkja við þá 
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íþrótt sem æfð eða stunduð er og greina frá hve oft í viku tekið er þátt í 

íþróttaæfingu hjá íþróttafélagi. Merkja mátti við fleiri en einn möguleika. 

5. bekkur 

41% drengja æfa fótbolta, 50% æfa körfubolta, 18% tae kwon do, 14% judó og 

golf. Ekki var merkt við hina möguleikana og 18% svöruðu ekki. 

27% stúlkna æfa dans, 18% fótbolta og körfubolta, , 9% fimleika, tae kwon do og 

hesta, 5% sund, boccia og golf. 32% svara ekki. 

6. bekkur 

54% drengja æfa fótbolta, 46% körfubolta, 15% sund og júdó, 8% golf. 15% 

svöruðu ekki og ekki var merkt við hinar íþróttirnar. 

45% stúlkna æfa körfubolta, 41% fótbolta og dans, 32% fimleika, 23% hesta, 9% 

frjálsar og 5% sund, tai kwon do og golf. 5% svaraði ekki. 

7. bekkur 

46% drengja æfa fótbolta, 29% körfubolta, 11% golf, 7% sund, 4% tai kwon do, 

boccia og skák eru 4%. Ekki var merkt við 5 íþróttir og 9% svöruðu ekki. 

41% stúlkna æfa körfubolta, 37% fótbolta og dans, 15% sund, 4% tai kwon do, 

hesta, frjálsar og skák. 11% svara ekki. 

Á mynd 5 sést hvaða íþróttir drengir eru helst að stunda og kemur í ljós að 

fótbolti og körfubolti eru lang vinsælustu íþróttagreinarnar í öllum 

bekkjardeildum.  
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   Mynd 5: Hvaða íþrótt er æfð eða stunduð - drengir 

Hjá stúlkunum koma inn íþróttir eins og fimleikar, dans og hestar en enginn 

af drengjunum merkir við þær greinar. Íþróttagreinar eins og frjálsar íþróttir, júdó, 
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boccia og skák eiga lítið upp á pallborðið hjá krökkunum. Á mynd 6 má sjá hvaða 

íþróttir stelpur eru helst að stunda og kemur í ljós að dreifingin er meiri, þ.e. fleiri 

stúlkur en drengir stunda aðrar íþróttagreinar en körfubolta og fótbolta, þó þær 

íþróttagreinar séu einnig vinsælar hjá stelpunum. 
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  Mynd 6: Hvaða íþrótt er æfð eða stunduð - stúlkur 

 

Hér kemur fram hversu mikinn tíma krakkarnir segjast eyða í íþróttaæfingar 

og áttu þau að setja tölu við reitinn á þeim sextán íþróttagreinum sem gefnar voru 

upp. Þessi spurning er samofin við spurninguna hér fyrir ofan. 

5. bekkur 

Niðurstöður sýndu að 27% barna í 5. bekk segjast engum tíma eyða í 

íþróttaæfingar, 11% æfa  tvisvar í viku, 21% æfir fjórum sinnum í viku, 5% æfa 5 

sinnum í viku og oftar en fimm sinnum í viku. 

6. bekkur 

9% barna í 6. bekk eyðir engum tíma í íþróttaæfingar, 6% æfa einu sinni í viku, 

34% æfa fjórum sinnum, 17% fimm sinnum í viku, 14% æfa átta sinnum í viku og 

11% æfa tíu sinnum í viku og eru það jafnt stúlkur og drengir sem æfa svo oft. 

7. bekkur 

15% barna í 7. bekk taka ekki þátt í neinum íþróttaæfingum. 9% æfa einu sinni í 

viku og eru þar eingöngu stúlkur sem sækja tíma í dansi. 22% sækja æfingar 

fjórum sinnum í viku, 23% fimm sinnum í viku, 7% sex sinnum í viku, önnur 7% 

sækja æfingar 9 sinnum í viku og enn önnur 7% æfa tíu sinnum í viku og oftar en 

það eru sundkrakkar og eru einungis í þeirri einu íþróttagrein. 
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Eins og sjá má á mynd 7 sýna niðurstöður töluverðan mun á milli árganga en 

einnig er athyglivert að sjá hversu margir æfa fimm sinnum eða oftar í viku. 
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  Mynd 7: Hve oft í viku stundaðar eru íþróttir með íþróttafélagi - drengir og stúlkur 

 

Misjafnt er hversu margar íþróttgreinar krakkarnir eru að stunda en 

niðurstöðurnar sýna að flestir stunda eina grein eða 54% stúlkna og 48% drengja. 

Ekki er mikill munur á kynjunum nema þá helst hvað stúkurnar reynast vera fleiri 

en drengirnir sem stunda 2 greinar. 
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  Mynd 8: Fjöldi íþróttagreina sem stunduð er. 

 

Þegar skoðað var hvort framboð á íþróttum í bænum gæti hugsanlega haft 

einhver áhrif á þátttökuna var spurt í þriðju spurningu; Ert þú ánægð(ur) með það 



 31 

framboð á íþróttum sem í boði er að æfa? Svarmöguleikar voru fjórir, mjög 

ánægð(ur), ánægð(ur), óánægð(ur) og mjög óánægð(ur 

 

5. bekkur 

33% drengja eru mjög ánægðir, 43% ánægðir, 10% óánægðir og 10% mjög 

óánægðir. 5% svöruðu ekki. 

59% stúlkna mjög ánægðar, 31% ánægðar, 5% óánægðar og 5% mjög óánægðar. 

6. bekkur 

23% drengja mjög ánægðir, 38% ánægðir, 31% óánægðir, 8% mjög óánægðir. 

73% stúlkna mjög ánægðar, 23% ánægðar, 5% óánægðar. 

7. bekkur 

29% drengja eru mjög ánægðir, 32% ánægðir, 14% óánægðir, 18% mjög 

óánægðir. 7% svara ekki. 

33% stúlkna eru mjög ánægðar, 56% ánægðar, 11% óánægðar. 

 

Eins og fram kemur á mynd 9 sýna niðurstöður ekki mikinn mun á 

bekkjardeildum hjá drengjunum nema þá helst á svarmöguleikanum óánægðir eða 

5% í 5. bekk á móti 31% í 6. bekk og er athyglivert að vita hvað veldur óánægju. 
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  Mynd 9: Ánægja með framboð íþrótta - drengir 

 

Hjá stúlkum er töluverður munur á bekkjardeildum og sést á mynd 10 að 73% 

stúlkna í 6. bekk eru mjög ánægðar með framboðið á móti 33% í 7. bekk. Hins 

vegar eru stúlkur í 7. bekk í meirihluta sem ánægðar, en þær í 5. og 6. bekk. 
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  Mynd 10: Ánægja með framboð íþrótta - stúlkur 

 

Þegar teknar eru saman niðurstöður allra bekkjardeilda og kynin borin saman 

kemur í ljós, eins og sjá má á mynd 11 munur á kynjum, 29% drengja segjast 

mjög ánægðir og 54% stúlkna segjast mjög ánægðar. Í heildina eru því stúlkurnar 

ánægðari með framboð íþrótta en drengirnir eða 92% á móti 66% drengja. 
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  Mynd 11: Ánægja með framboð íþrótta - drengir og stúlkur. 

 

Einnig var skoðað hvort aðstaða til íþróttaiðkunar gæti mögulega haft áhrif á 

ástundun íþrótta og var fjórða spurning; Ert þú ánægð(ur) með þá aðstöðu sem 

boðið er upp á til íþróttaiðkunar í bæjarfélaginu? Húsnæði, velli og opin svæði. 
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Síðan var hægt að bæta við hvað má laga. Svarmöguleikar voru þeir sömu og í 

spurningunni á undan. 

5. bekkur 

32% drengja eru mjög ánægðir, 55% ánægðir, 9% mjög óánægðir og 5% svöruðu 

ekki. 

32% stúlkna eru mjög ánægðar, 64% ánægðar, 5% óánægðar. 

6. bekkur 

23% drengja eru mjög ánægðir, 69% ánægðir, 8% óánægðir. 

41% stúlkna eru mjög ánægðar, 36% ánægðar, 18% óánægðar. 5% svara ekki. 

7. bekkur 

18% drengja eru mjög ánægðir, 36% ánægðir, 18% óánægðir, 25% mjög 

óánægðir. 4% svara ekki. 

22% stúlkna voru mjög ánægðar, 63% ánægðar, 4% óánægðar, 11% mjög 

óánægðar. 

Niðurstöðurnar leiða í ljós, sjá mynd 12, að flestir drengir eru ánægðir með 

aðstöðu til íþróttaiðkunar en töluverður munur er þó á árgöngum og eru 7. 

bekkingar óánægðastir eða 43% á meðan 6. bekkingar eru ánægðastir eða 92%. 
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Mynd 12: Ánægja með aðstöðu til íþróttaiðkana - drengir 

 

Eins og hjá drengjunum er töluverður munur á árgöngum hjá stúlkunum sjá 

mynd 13 og er 5. bekkur ánægðastur eða 95% og 6. bekkur óánægðastur með 

aðstöðu til íþróttaiðkana eða 18% ásamt 7. bekk eða 15%. 
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  Mynd 13: Ánægja með aðstöðu til íþróttaiðkana - stúlkur 

 

Niðurstöður sýna að 86% stúlkna lýsa ánægju sinni með aðstöðuna til 

íþróttaiðkunar á móti 73% drengja en 24% drengja eru óánægðir á móti 8% 

stúlkna sem er athygliverður munur á kynjunum. 
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  Mynd 14: Ánægja með aðstöðu til íþróttaiðkunar - drengir og stúlkur 

 

 

 

Í framhaldi við þessa spurningu var spurt opinnar spurningar hvað má laga?  

Þar kenndi ýmissa grasa allt frá “krossara-braut” til óska um viðgerð á sturtum í 

íþróttahúsinu. Mikill áhugi kom fram undir þessum lið um fleiri hóp- og 
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einstaklings íþróttagreinar. Fyrir utan íþróttir eins og rugby, íshokky og 

mótorcross var mikill áhugi á handbolta, frjálsum, tennis og badminton. Það vakti 

athygli okkar að nemandi sem stundar ekki íþróttir, vildi fá íþróttahöll og 

badminton. Hvað varðar aðstöðuna voru flestar ábendingar sem sneru að aðstöðu 

til íþróttaiðkunar um velli og húsnæði og báru þar hæst beiðnir um fótboltahús, 

gervigrasvöll, innisundlaug og reiðhöll.  

 

Næsta spurning er hvort börnin telja sjálf að það breytti íþróttaástundun barna 

og unglinga í bænum ef fleiri íþróttir væru í boði? Um fjóra svarmöguleika var að 

ræða. 

5. bekkur 

27% drengja segja að breyting verði til hins betra, 55% segja það breyta litlu, 9% 

telja að það breyti engu, 9% svara ekki. 

45% stúlkna segja að breyting verði til hins betra, 41% breytir litlu, 9% breytir 

engu, 5% svara ekki. 

6. bekkur 

69% drengja segja breyting til hins betra, 15% breytir litlu, 15% breytir engu. 

41% stúlkna segja breyting til hins betra, 55% breytir litlu, 5% breyting til hins 

verra. 

7. bekkur 

57% drengja segja breyting til hins betra, 25% breytir litlu, 7% breytir til hins 

verra. 11% svara ekki. 

56% stúlkna segja breyting til hins betra, 41% breytir litlu, 4% breytir engu. 

Mikill munur er hér á niðurstöðum á milli árganga og gæti verið að 5. bekkur 

sé of ungur fyrir svona spurningu eða ónæg þátttaka drengjanna í 6. bekk hafi hér 

einhver áhrif á niðurstöðuna. Þetta má sjá á mynd 14 en þar kemur fram að 69% 

drengja í 6. bekk segja breyting til hins betra um ástundun ef fleiri íþróttir eru í 

boði, á móti aðeins 27% drengja í 5. bekk. 
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  Mynd 15: Breytir það ástundun ef fleiri íþróttir eru í boði - drengir 

 

Hjá stúlkunum eru niðurstöðurnar mjög svipaðar á milli árganga, eins og sést 

á mynd 16, en munurinn liggur þá helst á milli kynja í sömu árgöngum ef bornar 

eru saman mynd 15 og 16, og þá mest í 6. bekk. Þar segja 15% drengja að 

breyting verði lítil á ástundun ef fleiri íþróttir væru í boði á móti 55% stúlkna. 
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  Mynd 16: Breytir það ástundun ef fleiri íþróttir eru í boði - stúlkur 

 

Eins og fram kemur á mynd 17, þegar kynin eru borin saman, sýna 

niðurstöður að um lítinn mun er að ræða en þó er munur á þeim sem segja að það 

breytir litlu fyrir ástundun ef fleiri íþróttir eru í boði eða 46% stúlkna á móti 33% 

drengja. Athyglivert er að sjá að einhverjir telja að breyting verði til hins verra um 

ástundun íþrótta ef fleiri íþróttir eru í boði eða rúm 2% allra barnanna. 
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  Mynd 17: Breytir það ástundun ef fleiri íþróttir eru í boði - meðaltal. 

 

Mynd 17 sýnir einnig að 48% barna eru sammála um að það myndi hafa 

breytingar til batnaðar í för með sér ef að íþróttagreinum fjölgaði en 40% halda að 

það breytti litlu þó þeim fjölgaði. 

 

4.3 Þátttaka í tómstundum, framboð og aðstaða 

I þriðja hluta, tómsstundahlutanum, er spurt á sama hátt og í íþróttakaflanum 

nema valmöguleikar eru ekki eins margir. Hér er verið að skoða hvort munur er á 

ástundun íþrótta og tómstunda og tengist það einnig félagslega þættinum. 

Eins og áður hefur komið fram eru tómstundir hér skilgreindar sem allt sem 

ekki flokkast undir íþróttir eins og skák, trúarstarf, félagsmiðstöð og annað í þeim 

dúr. Spurt var hvort viðkomandi taki þátt í tómstundastarfi, með svarmöguleika já 

eða nei og í kjölfarið átti að merkja við það skipulagða tómstundastarf sem 

stundað væri. Svarmöguleikar eru fjórir, æskulýðsstarf kirkjunnar, tónlistarskóli, 

félagsmiðstöð og annað og mátti merkja við fleiri en einn möguleika. 

5. bekkur 

64% drengja svara játandi um þátttöku í tómstundastarfi, 32% svara neitandi og 

5% svara ekki. 

68% stúlkna svara játandi um þátttöku í tómstundastarfi, 27% svara nei og 5% 

svara ekki. 

6. bekkur 

31% drengja svara játandi, 62% svara neitandi, 8% svara ekki. 

64% stúlkna svara já um þátttöku í tómstundastarfi, 36% svara nei. 
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7. bekkur 

57% drengja svara játandi, 36% svara nei og 7% svara ekki. 

78% stúlkna svara já, 22% svara nei. 

 

Niðurstöður sýna, sjá mynd 18, að munur er á milli 6. árgangs hjá drengjum 

og hinna árganganna hjá drengjum en í 6. bekk eru þeir mun fleiri sem segjast 

ekki stunda tómstundir eða 62% á móti 32% í 5. bekk og 36% í 7. bekk. Munur er 

á kynjum en 78% stúlkna í 7. bekk segjast stunda tómstundir á móti 57% drengja. 
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  Mynd 18: Þátttaka í tómstundstarfi - já eða nei. 

 

Samanlagt eru það þá 63% sem taka þátt í skipulögðu tómstundastarfi og 

33% sem taka ekki þátt. Ekki fór alltaf saman hvort merkt var við já eða nei og 

síðan hvaða tómstundastarf er stundað. Stundum var merkt við nei en síðan merkt 

við eitthvað af þeim fjórum möguleikum sem valið stóð um. 

 

Næst var skoðað hvaða skipulagða félags- og tómstundastarf krakkarnir eru 

að stunda. Hægt var að velja um æskulýðsstarf kirkjunnar, félagsmiðstöð, 

tónlistarskóla og annað. Merkja mátti við fleiri en eitt atriði. 

5. bekkur 

23% drengja eru í tónlistarskóla, 36% stunda félagsmiðstöð, 0% í æskulýðsstarfi 

kirkjunnar. 45% stunda ekkert af þessu. 

50% stúlkna segjast stunda félagsmiðstöð, 23% tónlistarskóla, 5% æskulýðsstarf 

kirkjunnar og 14% annað. 27% stunda ekkert af þessu. 
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6. bekkur 

15% drengja stunda félagsmiðstöð, 8% drengja stunda annað, 23% eru í 

tónlistarskóla, 69% merkja ekki við neitt af þessu.  

32% stúlkna stunda æskulýðsstarf kirkjunnar, 32% félagsmiðstöð, 18% 

tónlistarskóla og 5% annað. 32% svara ekki. 

7. bekkur 

36% drengja stunda tónlistarskóla, 4% æskulýðstarf kirkjunnar, 18% 

félagsmiðstöðina og 14% annað. 46% svara ekki. 

56% stúlkna stunda félagsmiðstöð, 33% tónlistarskóla, 11% æskulýðsstarf 

kirkjunnar,  7% annað. 22% merkja ekki við neitt af þessu. 

 

Af niðurstöðum má sjá á mynd 19 að tónlistarskólinn er vinsælastur hjá 

drengjum í 7. bekk en félagsmiðstöðin hjá drengjum í 5. bekk. Mikill munur er á 

bekkjardeildum en 69% drengja í 6. bekk segjast ekki stunda tómstundastarf á 

móti 45% í 5. og 6. bekk. Það er því 50% drengja sem ekki stunda tómstundastarf. 
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  Mynd 19: Hvaða tómstundir eru stundaðar - drengir. 

 

Hjá stúlkum sýna niðurstöður á mynd 20 að félagsmiðstöðin er vinsælust en 

munur er á árgöngum eða 56% í 7. bekk á móti 32% í 6. bekk. Stúlkur í 6. bekk 

skera sig úr þegar kemur að æskulýðsstarfi kirkjunnar en þar er þátttaka þeirra 

32% á móti 7% í 5. bekk og 9% í 6. bekk. 27% stúlkna segjast ekki stunda neitt. 
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  Mynd 20: Hvaða tómstundir eru stundaðar - stúlkur. 

 

Þegar kynin eru borin saman, sjá mynd 21, kemur í ljós að talsverður munur 

er þar á hvað er stundað og einnig er munur á milli kynja í bekkjardeildum ef 

bornar eru saman mynd 19 og 20. Á mynd 21 sést að 46% stúlkna segjast stunda 

félagsmiðstöðina á móti 24% drengja. 51% drengja og 27% stúlkna svara ekki og 

skekkir það eðlilega allan samanburð. 
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  Mynd 21: Þátttaka í tómstundastarfi 5.-7. bekkur – drengir og stúlkur 

 

Við vildum skoða hvað krökkunum finnst að bæta megi við tómstundastarfið 

í bænum og var sjöunda spurning, ef þú gætir bætt við úrvalið af félags- og 
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tómstundastarfi í þínu lífi, hvað myndir þú helst vilja af neðantöldu og var hægt 

að merkja við átta möguleika og var leyfilegt merkja við fleiri en einn. 

5. bekkur 

Leiklist, kvikmyndagerð, tónlist og félagsmiðstöðvarstarf fengu 23% hvert hjá 

drengjum. Handmennt, útivist og félagsstarf í skóla voru með 14% hvert. 18% 

svöruðu ekki. 

73% stúlkna velja leiklist, 36% handmennt, 32% kvikmyndagerð og tónlist, 27% 

útivist, 18% félagsmiðstöðvarstarf, 5% félagsstarf í skóla. 5% svara ekki. 

6. bekkur 

54% drengja merktu við útivist, 38% við kvikmyndagerð og tónlist, 8% merktu 

við handmennt, félagsmiðstöðvarstarf og félagsstarf í skóla. 8% svara ekki. 

55% stúlkna velja tónlist, 41% útivist, 36% leiklist og félagsmiðstöðvarstarf, 14% 

kvikmyndagerð og félagsstarf í skóla, 5% handmennt. 

7. bekkur 

32% drengja völdu útivist, 25% félagsmiðstöðvarstarf, 21% leiklist og tónlist, 7% 

félagstarf í skóla, 4% kvikmyndagerð og handmennt. 4% svara ekki. 

59% stúlkna velja leiklist, 30% tónlist og félagsmiðstöð, 26% útivist og 

félagsstarf í skóla, 19% handmennt, 11% kvikmyndagerð. 

 

Þegar bornar eru saman niðurstöður á milli árganga kemur í ljós að talsverður 

munur er þar á milli. Á meðan 73% stúlkna í 5. bekk velja leiklist sem tómstund 

til að bæta úrvalið í tómstundum, velja 63% í 6. bekk leiklist. Hjá drengjum í 5. 

bekk velja 14% útivist á móti 41% drengja í 6. bekk. Þegar kynin eru borin saman 

í heildina sýna niðurstöður töluverðan mun eins og sjá má á mynd 22. Leiklistin 

trónir á toppnum hjá stúlkunum eða 56% til að bæata úrvalið í tómstundum á móti 

17% hjá drengjum. Stúlkurnar eru einnig í meirihluta í tónlistinni eða 38% á móti 

25% drengja og í félagsmiðstöðinni eru þær 28% á móti 19% drengja. 
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  Mynd 22: Bæta úrvalið af félags- og tómstundastarfi - drengir og stúlkur 

 

Hér er ákveðið að athuga hvort framboð á tómstundum hefur hugsanleg áhrif 

á þátttökuna og var spur; ert þú ánægð(ur) með framboð á skipulögðu 

tómstundastarfi í þínu bæjarfélagi? Svarmöguleikar voru fjórir. Þá var einnig hægt 

að fylla í reitinn hvað má laga og eitthvað að lokum.  

5. bekkur 

Hjá drengjum í fimmta bekk voru 14% mjög ánægðir, 64% ánægðir, 5% 

óánægðir, 5% mjög óánægðir. 14% svöruðu ekki.  

32% stúlkna sögðust mjög ánægðar, 50% ánægðar, engin mjög óánægð, 5% 

óánægðar. 14% svöruðu ekki. 

6. bekkur 

15% drengja voru mög ánægðir, 69% ánægðir, 16% óánægðir. 

9% stúlkna voru mjög ánægðar, 77% ánægðar, 14% svöruðu ekki. 

7. bekkur 

7% drengja voru mjög ánægðir, 54% ánægðir, 14% óánægð og 14% mjög 

óánægð. 11% svöruðu ekki. 

15% stúlkna mjög ánægðar, 74% ánægðar, 11% mjög óánægðar. 

 

Hér sýna niðurstöður, sjá mynd 23, að lítill eða enginn munur er á milli 

bekkjardeilda hjá drengjum. Almennt eru drengirnir í öllum árgöngum ánægðir 

með skipulagt tómstundastarf í bæjarfélaginu eða 71% en 19% eru þó óánægðir. 
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  Mynd 23: Ánægja með skipulagt tómstundastarf - drengir 

 

Á mynd 24 sýna niðurstöður að munurinn hjá stúlkum er helst á 5. bekk og 

hinum tveim bekkjunum sem eru mjög ánægðar og ánægðar með skipulagt 

tómstundastarf, en í heildina er það lítill hluti sem eru óánægðar eða um 6%. 
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  Mynd 24: Ánægja með skipulagt tómstundastarf - stúlkur 

 

Í framhaldi við spurninguna var spurt opinna spurninga, hvað má laga og 

eitthvað að lokum? Þegar ábendingarnar í þessum liðum voru skoðaðar eftir kyni 

og aldri kom í ljós að ekki var munur á ábendingum eftir aldri. Munurinn var 

frekar milli kynja, drengirnir vildu fá meira að gera en stúlkurnar vilja fá nýtt hús 

fyrir félagsmiðstöðina og tónlistaskóla, leiklist, leikhús og bíó. Það vakti athygli 
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okkar að einhverjar af stúlkunum í sjöunda bekk telja verslun til 

tómstundaiðkunar og vildu stóra fataverslun í bæjarfélagið.  

 

4.4 Sjónvarpsáhorf 

Í þessum hluta er verið að kanna hversu mikið horft er á sjónvarp annars vegar á 

virkum dögum og hins vegar um helgar.  

Fyrsta spurning er hversu mikið horft er á sjónvarp á virkum dögum, hvern dag. 

5. bekkur 

41% drengja horfa á sjónvarpið í 1 tíma eða minna á virkum dögum, 18% í 1-2 

tíma, 18% í 2-3 tíma og 23% í 4 tíma eða meira.  

36% stúlkna horfa í 1 tíma eða minna, 46% í 1-2 tíma 9% í 2-3 tíma og 9% í 4 

tíma eða meira.  

6. bekkur  

15% drengja horfa á sjónvarpið í 1 tíma eða minna, 70% horfa í 1-2 tíma, 15% í 

2-3 tíma.  

50% stúlkna horfa í 1 tíma eða minna, 32% horfa í 1-2 tíma og  18% í 2-3 tíma. 

Engin stúlknanna segist horfa á sjónvarp í 4 tíma eða meira á virkum dögum.  

7. bekkur 

35% drengja horfa á sjónvarpið í 1tíma eða minna á virkum degi, 36% horfa í 1-2 

tíma, 25% í 2-3 tíma og 4% í 4 tíma eða meira. 

19% stúlkna horfa á sjónvarpið í 1 tíma eða minna á virkum dögum, 62% í 1-2 

tíma, 15% í 2-3 tíma og eins og hjá drengjum þá horfa 4% stúlkna í 4 tíma eða 

meira á sjónvarpið á virkum dögum.  

 

Hjá drengjum sýna niðurstöður á mynd 25, að töluverður munur er á 

bekkjardeildum. 70% drengja í 6. bekk horfa á sjónvarp í 1-2 tíma hvern virkan 

dag á móti 18% í 5. bekk og 36% í 7. bekk. 
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  Mynd 25: Sjónvarpsáhorf virka daga - drengir 

 

 Niðurstöður sýna á mynd 26 að töluverður munur er á milli allra árganga en 

mesti munurinn er á milli stúlkna í 7. bekk og 6. bekk sem segjast horfa á sjónvarp 

1 tíma eða minna og 1-2 tíma hvern virkan dag en ef báðir liðirnir eru teknir 

saman er um jafnt hlufall að ræða eða um 82% hjá öllum bekkjum.. 
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  Mynd 26: Sjónvarpsáhorf virka daga - stúlkur 
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Í næstu spurningu var spurt hversu mikið horft er á sjónvarp um helgar, hvern 

dag. 

5. bekkur 

28% drengja horfa á sjónvarpið í 1 tíma eða minna um helgar, 29% í 1-2 tíma, 

29% í 2-3 tíma og 14% í 4 tíma eða meira.  

27% stúlkna horfa í 1 tíma eða minna, 45% í 1-2 tíma, 14% í 2-3 tíma og 14% í 4 

tíma eða meira. 

6. bekkur 

8% drengja segjast horfa á sjónvarpið í 1 tíma eða minna um helgar, 31% í 1-2 

tíma, og 61% í 2-3 tíma. Engnn segist horfa á sjónvarp meira en 3 tíma um helgar.  

27% stúlkna horfa á sjónvarpið í 1 tíma eða minna um helgar, helmingur stúlkna 

eða 50% horfa í 1-2 tíma, 14% í 2-3 tíma og 9% í 4 tíma eða meira. 

7. bekkur 

21% drengja horfa á sjónvarpið í 1 tíma eða minna um helgar, 32% í 1-2 tíma, 

29% í 2-3 tíma og 18% í 4 tíma eða meira. 

11% stúlkna horfa á sjónvarpið í 1 tíma eða minna, 60% í 1-2 tíma, 22% í 2-3 

tíma og 7% í 4 tíma eða meira. 

 

Á mynd 27 má sjá að drengir í 6. bekk eru töluvert fleiri en hinir árgangarnir 

sem horfa á sjónvarpið um helgar í 2-3 tíma en eru hins vegar færri sem horfa í 1 

tíma eða minna. 
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  Mynd 27: Sjónvarpsáhorf um helgar - drengir 
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Jafnara hlutfall er á milli árganga hjá stúlkum en 7. bekkur sker sig aðeins úr 

frá 5. og 6. bekk eða 11% sem horfa á sjónvarp 1 tíma eða minna um helgar á 

móti 27% hjá hinum samanber mynd 28. 
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   Mynd 28: Sjónvarpsáhorf um helgar - stúlkur 

 

Á mynd 29 sést að nokkur munur er á milli kynja þegar um 1-2 tíma áhorf er 

að ræða og 2-3 tíma áhorf á sjónvarp um helgar en töluverður munur er á 

drengjum og stúlkum sem horfa lengur en 2 tíma á sjónvarp um helgar eða 40% 

drengja á móti 23% stúlkna. 
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  Mynd 29: Sjónvarpsáhorf virka daga og helgar - drengir og stúlkur 
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4.5 Tölvunotkun 

Í þessum hluta er verið að kanna tölvunotkun barnanna, virka daga og um helgar. 

Fyrsta spurningin er hversu mikið notar þú tölvuleiki á virkum dögum, hvern dag. 

5. bekkur 

38% drengja eru í tölvuleik í 1 tíma eða skemur á dag, 43% í 1-2 tíma á dag, 14% 

í 2-3 tíma og 5% í 4 stundir eða meira. 

64% stúlkna eru í 1 tíma eða skemur í tölvuleik á virkum degi, 27% í 1-2 tíma og 

9% í 2-3 tíma. Engin stúlka er í tölvuleik 4 tíma eða meira á virkum degi. 

6. bekkur 

47% drengja eru í tölvuleik í 1 tíma eða minna á virkum degi, 38% í 1-2 tíma og 

15% í 2-3 tíma. 

72% stúlkna eru í tölvuleik í 1 tíma eða minna á virkum degi, 23% í 1-2 tíma og 

5% í 2-3 tíma. 

7. bekkur 

43% drengja eru í tölvuleik í 1 tíma eða minna á virkum degi, 46% í 1-2 tíma 7% í 

2-3 tíma og 4% í 4 tíma eða meira. 

74% stúlkna eru í tölvuleik í 1 tíma eða minna á virkum degi, 22% í 1-2 tíma og 

4% í 2-3 tíma. 

Niðurstöður sýna eins og sjá má á mynd 30, að ekki er mikill munur á 

bekkjardeildum hjá drengjum en 27% eru í tölvuleik í meira en 2 tíma. 
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  Mynd 30: Tölvuleikjanotkun virkan dag - drengir 
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Á mynd 31 sést að ennþá minni munur er hjá stúlkum en drengjum á milli 

árganga, það er þá helst á milli 7. og 5. bekks og engin stúlka reynist vera 4 tíma 

eða meira í tölvuleik. 
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  Mynd 31: Tölvuleikjanotkun virkan dag - stúlkur 

 

Þegar kynin eru borin saman kemur í ljós á mynd 32, talsverður munur. Fleiri 

drengir en stúlkur reynast vera í tölvuleikjum í 1 tíma á dag eða meira en 16% 

drengja eru 2 tíma eða meira í tölvuleik á móti 8% stúlkna. 
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  Mynd 32: Tölvuleikjanotkun virkan dag - drengir og stúlkur 

 

Næsta spurning er hversu mikið notar þú tölvuleiki um helgar, hvern dag? 

5. bekkur 

32% drengja eru í einn tíma eða minna í tölvuleik um helgar, 40 % í 1-2 tíma, 

14% í 2-3 tíma og 14 % í 4 tíma eða meira.  
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50% stúlkna er í tölvuleik í 1 tíma eða skemur um helgar, 23% í 1-2 tíma, 9% í 2-

3 tíma og 9% í 4 tíma eða meira. 

6. bekkur 

46% drengja er í tölvuleik í 1 tíma eða minna um helgar, 15% í 1-2 tíma, 31% í 2-

3 tíma og 8% í meira en 4 tíma.  

64% stúlkna eru í tölvuleik í 1 tíma eða minna um helgar, 27% í 1-2 tíma og 9% í 

2-3 tíma. 

7. bekkur 

39% drengja eru í 1 tíma eða minna um helgar í tölvuleik, 53% í 1-2 tíma, 4% í 2-

3 tíma og 4% í 4 tíma eða meira. 

74% stúlkna eru í 1 tíma eða minna um helgar í tölvuleik og 36 % 1-2 tíma. 

 

Eins og sjá má á mynd 33 er talsverður munur á drengjum á milli árganga eða 

53% í 7. bekk segjast vera í tölvuleik 1-2 tíma en 6. bekkingar reynast aðeins vera 

15% í tölvuleikjum 1-2 tíma um helgar hvern dag. 21% drengja eru því í tölvuleik 

í 2 tíma eða meira um helgar og eru 38% í 6. bekk. 
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  Mynd 33: Notkun tölvuleikja um helgar hvern dag - drengir 

 

Hjá stúlkum, sjá mynd 34, er ekki eins mikill munur, eða 7. bekkur er 74% 1 

tíma eða minna í tölvuleikjum en 5. bekkur 50%. Einnig er athyglivert í 

niðurstöðunum að 5. bekkur er eini árgangurinn sem segist vera 4 tíma eða meira í 

tölvuleikjum um helgar hvern dag. 
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  Mynd 34: Notkun tölvuleikja um helgar hvern dag - stúlkur 

 

Þegar kom að því að kanna msn notkun barnanna og aðra tölvunotkun var 

sami háttur hafður á og í tölvuleikjunum, spurt var um notkun annars vegar á 

virkum dögum og hins vegar um helgar. Spurt var hversu mikið notar þú tölvu við 

msn og annað á virkum dögum, hvern dag. 

5. bekkur 

72% drengja eru í 1 tíma eða minna á virkum dögum, 14% í 1-2 tíma og 14% í 4 

tíma eða meira.  

63% stúlkna eru í 1 tíma eða minna á virkum dögum, 27% í 1-2 tíma, 5% í 2-3 

tíma og 5% í 4 tíma eða meira. 

6. bekkur 

92% drengja í 6 bekk eru í 1 tíma, og 8% í 1-2 tíma, enginn drengja í 6. bekk 

segist vera meira en 2 tíma á virkum degi í msn eða öðru. 

62% stúlkna eru í 1tíma eða minna, 33% í 1-2 tíma og 5% í 2-3 tíma en engin 

stúlka segist vera í meira en 3 tíma  

7. bekkur 

46% drengja í 7 bekk eru í 1 tíma eða minna á virkum degi 46% í 1-2 tíma 4% í 2-

3 tíma og 4% í 4 tíma eða meira. 

41% stúlkna í 7 bekk eru í 1 tíma eða minna á virkum degi 52% í 1-2 tíma 7% í 2-

3 tíma en engin stúlka segist vera í meira en 3 tíma  
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Athygli vekur sjá mynd 35, að í 5. bekk eru flestir í 4 tíma eða meira á msn 

eða öðru á virkum degi eða 14%. Í 7. bekk eru hins vegar mun fleiri en í hinum 

árgöngunum sem nota msn og annað í 1-2 tíma. 
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  Mynd 35: Notkun msn og annað á virkum degi - drengir 

 

Niðurstöður sýna sjá mynd 36, að stúlkur í 5. og 6. bekk nota msn og annað 

svipað en munur er á þeim og stúlkum í 7. bekk sem nota msn og annað í meira en 

1 tíma á virkum degi eða 59% í 7. bekk. Stúlkur í 5. bekk eru einnig eins og 

drengirnir, flestar sem nota msn og annað í meira en 4 tíma. 
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  Mynd 36: Notkun msn og annað á virkum degi - stúlkur 
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Í næstu spurningur er spurt hversu mikið notar þú tölvu við msn og annað um 

helgar, hvern dag. 

5. bekkur 

68% drengja eru tölvunni í 1 tíma eða minna um helgar, 18% í 1-2 tíma, 5% í 2-3 

tíma og 9% í 4 tíma eða meira.  

63% stúlkna i 5 bekk eru í tölvunni í 1 tíma eða minna um helgar, 18% í 1-2 tíma, 

14% í 2-3 tíma og 5% í 4 tíma eða meira.  

6. bekkur 

67% drengja eru í tölvunni í 1 tíma eða minna um helgar, 25% í 1-2 tíma og 8% í 

2-3 tíma. 

63% stúlkna nota msn og annað í 1 tíma eða minna um helgar, 32% í 1-2 tíma og 

5% í 2-3 tíma. Hvorki drengir né stúlkur í 6 bekk eru í meira en 3 tíma á dag. 

7. bekkur 

37% drengja eru í 1 tíma eða minna um helgar, 48% í 1-2 tíma, 11% í 2-3 tíma og 

4% í 4 tíma eða meira. 

44% stúlkna eru á msn eða öðru í 1 tíma eða minna um helgar, 41% í 1-2 tíma, 

11% í 2-3 tíma og 4% í 4 tíma eða meira. 

 

Niðurstöður sýna hjá drengjum, sjá mynd 37, að ekki er mikill munur á 5. og 

6. bekk en hins vegar töluverður munur á þeim bekkjum og 7. bekk. 48% í 7. bekk 

eru á msn 1-2 tíma á móti 18% í 5. bekk og 25% í 6. bekk. 13% drengja eru meira 

en 2 tíma í á msn og öðru um helgar. 
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  Mynd 37: Notkun msn og annað um helgar - drengir 
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Niðurstöður sýna, sjá mynd 38, að 13% stúlkna eru á msn og öðru meira en 2 

tíma um helgar og er það sama niðurstaða og hjá drengjum. 
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  Mynd 38: Notkun msn og annað um helgar - stúlkur 

 

Þegar kynin eru borin saman sýna niðurstöður á mynd 39, þó nokkurn mun 

þegar litið er á hvern lið fyrir sig. Sama hlutfall drengja og stúlkna eru á msn og 

öðru 2 tíma eða meira um helgar eða um 8%. 
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  Mynd 39: Notkun msn og annað um helgar hvern dag - drengir og stúlkur 
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4.6 Hreyfing til og frá skóla og frístundir og útileikir 

Við vildum skoða hvort börnin fái hreyfingu þegar þau fara í skóla og frístundir 

og var næsta spurning hvernig ferðast er oftast í skóla, íþróttir og félagsstarf. Í 

þessari spurningu eru fjórir svarmöguleikar, ganga, hjóla, er ekið og með skólabíl 

og mátti merkja við fleiri en einn möguleika. 

5. bekkur 

68% drengja segjast ganga í skóla, íþróttir og félagsstarf, 12% hjólar, 12% er ekið 

og 8% svara ekki. 

54% stúlkna segjast ganga, 25% er ekið, 14% hjóla og 7% svara ekki. 

6. bekkur 

48% drengja segjast ganga, 29% hjóla og 23% er ekið.   

43% stúlkna segjast ganga í skólann, 24% hjóla 28% er ekið og 5% svara ekki. 

7. bekkur 

60% drengja segjast ganga, 30% segjast hjóla og 10% er ekið.  

72% stúlkna ganga, 9% hjóla og 19 % segjast vera ekið. 

 

Athygli vekur, sjá mynd 40, að enginn segist taka skólabílinn og flestir 

reynast ganga í skólann sem er jákvæð niðurstaða. 
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  Mynd 40: Hvernig farið er í skólann og frístundir - drengir 

 

Svipað er hjá stúlkum og drengjum þ.e. að meirihlutinn gengur en 5. og 6. 

bekkur hjólar meira í skólann en 7. bekkur og 6. bekk er frekar ekið í skólann en 

5. bekk . Sjá mynd 41. 
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  Mynd 41: Hvernig farið er í skólann og frístundir - stúlkur 

 

Við vildum kanna hversu mikið börnin eru úti í leik og er þá átt við alla 

útiveru. Spurningin er ekki mjög nákvæm og getur því náð yfir allt frá því að 

hanga inni í sjoppu og vera í stórfiskaleik. Hér er spurt hversu mikinn tíma, utan 

skóla- og íþróttatíma, telur þú að þú notir í frjálsan útileik á virkum dögum, hvern 

dag? Svarmöguleikar voru fjórir samanber kaflanum á undan. 

5. bekkur 

18% drengja í 5. bekk eru 1 tíma eða minna í útileik, 36% eru 1-2 tíma, 27% 2-3 

tíma og 18% fjóra tíma eða meira. 

14% stúlkna eru 1 tíma eða minna, 23% 1-2 tíma, 27% 2-3 tímar, 36% fjóra tíma 

eða meira. 

6.bekkur 

8% drengja eru 1 tíma eða minna í útileik, 23% eru 1-2 tíma, 54% 2-3 tíma og 

15% fjóra tíma eða meira. 

14% stúlkna eru 1 tíma eða minna í útileik, 27% eru 1-2 tíma, 41% 2-3 tíma og 

18% fjóra tíma eða meira. 

7.bekkur 

11% drengja eru 1 tíma eða minna í útileik, 29% eru 1-2 tíma, 43% 2-3 tíma og 

18% fjóra tíma eða meira. 

7% stúlkna eru 1 tíma eða minna í útileik, 48% eru 1-2 tíma, 26% 2-3 tíma og 

19% fjóra tíma eða meira. 
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Niðurstöður sýna á mynd 42 að börnin eru töluvert úti við þó ekki sé vitað 

hvað þau eru að fást við. Töluverður munur er þó á milli árganga hjá drengjum og 

eru 69% í 6. bekk í útileik meira en 2 tíma en 45% í 5. bekk. 57% drengja eru í 

útileik í meira en 2 tíma á virkum degi. 
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  Mynd 42: Útileikur virkan dag - drengir 

 

Á mynd 43 má sjá að stúlkur eru jafnt og drengir mikið úti við en töluverður 

munur er á bekkjardeildum. Samkvæmt niðurstöðum reynist ekki vera mikill 

munur á kynjum á milli árganga ef bornar eru saman mynd 42 og 43 en það er þá 

helst í 5. bekk. Athygli vekur að stúlkur í 5. bekk eru í meirihluta eða 36% sem 

eru í útileik 4 tíma eða meira á virkum degi. 
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  Mynd 43: Útileikur á virkum degi - stúlkur 
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5. Umræður 

 

Eins og fram hefur komið er félagsstarf mikilvægur þáttur í lífi hvers 

nútímamanns og hafa margir leikir og lærðir leitað svara við óteljandi spurningum 

þar um. Við vildum skoða hvaða viðfangsefni börn 10-12 ára væru að fást við í 

því umhverfi sem við fullorðnu búum þeim. Það erfiðasta við nútímann er hversu 

hratt hann líður og einhvern veginn finnst okkur hann líða enn hraðar þegar við 

vinnum með vissum aldri og finnum á eigin skinni hversu stutt þau stoppa við og 

eru farin til annarra verkefna. Þessar aðstæður gera það að verkum að við verðum 

að fylgjast vel með, vera með puttann á púlsinum eins og sagt er. Í þessari könnun 

höfum við skipt félagsstarfi  upp í íþróttir annarsvegar og skipulagðar tómstundir 

hinsvegar eins og hefð er orðin á.  

 

5.1 Þyngd barnanna 

Við höfðum áhuga á að athuga hvort við gætum séð tengsl á milli þyngdar og 

hreyfingar annarsvegar og svo notkunar á sjónvarpi og tölvum hinsvegar. Því 

spurðum við um þyngd og hæð barnanna, niðurstöður komu okkur töluvert á óvart 

þar sem mikið er talað um ofþyngd barna sem heilsufarsvandamál. Sænski 

staðalinn sem notaður er hér á landi á heilsugæslustöðvum, við þyngdar- og 

hæðarmælingar, sýnir að meðalþyngd t.d. tíu ára drengja er 31 kíló en stúlkna 32 

kíló. Meðaltalsmörk 10 ára drengja liggja frá 27-37 kg. en hjá stúlkum 27-39 kg. 

 86% drengja í 5. bekk svöruðu hversu þungir þeir eru og samkvæmt sænska 

staðlinum eru því 80% drengjanna í 5. bekk yfir meðalþyngdamörkum en aðeins 

þrír drengir eru of þungir samkvæmt skalanum og sá þyngsti tvö kíló yfir. Í 

viðræðum við hjúkrunarfræðinga skólans kom hins vegar fram að sænski 

staðallinn er ekki talinn marktækur einn og sér, og er því samhliða honum notast 

við fitumælingu og hlutfall þyngdar af hæð í öðru veldi. Töldu 

hjúkrunarfræðingarnir að við gætum miðað við að drengir 40 kg. og yfir væru 

þungir án þess að eiga við vanda að stríða og var það helmingur drengjanna í 

bekknum. Þessir þrír þyngstu væru því ekki í vanda þar sem þeir væru einnig 

frekar háir. Enginn drengur í 5. bekk var léttari en meðalþyngdarmörk sem eru 27 

kg. á sænska skalanum eins og áður hefur komið fram.  
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Þegar þyngdin var tengd við íþróttaiðkun drengjanna í 5. bekk kom í ljós að 

aðeins tveir í þyngri hópnum taka ekki þátt í neinum íþróttum en báðir stunda 

tónlistarnám og þrír drengir í léttari hópnum stunda ekki íþróttir og tveir af þeim 

taka ekki þátt í tómstundum. Drengir í þyngri hópnum taka þátt í fleiri 

íþróttagreinum en þeir léttari, eða 2 íþróttagreinum að meðaltali á móti 1,6 hjá 

þeim léttari. Einnig er fjöldi æfinga meiri hjá drengjum í þyngri hópnum eða 6,4 

að meðaltali á viku á móti 5,5 hjá léttari hópnum. 

 Þegar skoðaðir eru tímar sem drengir í 5. bekk verja við sjónvarp, tölvuleiki, 

msn og tölvu kemur í ljós að þyngri hópurinn er að eyða 5,6 tímum að meðaltali í 

slíkt hvern virkan dag meðan léttari hópurinn ver 5 tímum í slíka iðju að 

meðaltali.  

 Við frjálsan útileik leika þyngri drengir í 5. bekk sér að meðaltali 2,1 tíma á 

dag meðan þeir léttari verja að meðaltali 2,6 tímum í útileik hvern dag. Þyngri 

hópurinn eyðir því meiri tíma í sjónvarp og tölvur, tekur þátt í fleirum 

íþróttagreinum, æfir oftar í viku en leikur sér minna úti eða rétt rúmar tvær stundir 

á dag, en þeir léttari eru að leika sér í rúmlega tvær og hálfa stund á dag. 

 46% drengja í 6. bekk svara um þyngd sína og eru allir innan marka 

meðalþyngdarmarkanna á sænska staðlinum eða frá 29 kg. til 41 kg. Þar sem 

þátttaka drengja í 6. bekk var ekki góð og svarhlutfall þeirra sem tóku þátt of lágt 

er ekki farið nánar út í útreikninga hjá þeim.  

 82% drengja í 7. bekk svara til um þyngd sína og eru 46% yfir 

meðaltalsmörkum og aðeins einn á 64 kg. línunni sem skilur þunga frá of 

þungum. Enginn 7. bekkjar drengur er undir meðaltalsmörkum sem liggja milli 32 

og 46 kg. Þegar þyngdin er tengd þátttöku í íþróttum kemur fram að 38% þyngri 

drengjanna stunda engar íþróttir og tveir af þeim sækja ekki tómstundastarf. Einn 

drengur í létta hópnum stundar ekki íþróttir en leggur stund á tónlistarnám. Þyngri 

drengir í 7. bekk æfa að meðaltali 1,25 íþróttagrein á móti 1,20 hjá þeim léttari. 

Meðaltalsfjöldi æfinga er meiri hjá þeim þyngri, en eins og í fjölda íþróttagreina 

er munurinn ekki mikill eða 5,4 á viku á móti 5,1 þeirra léttari.  Þegar skoðaðir 

eru tímar sem drengir í 7. bekk eru að eyða við sjónvarp, tölvuleiki, msn og tölvu 

kemur í ljós að þyngri hópurinn er að eyða 3,4 tímum að meðaltali í slíkt hvern 

virkan dag á móti 3,9 tímum hjá þeim léttari. Í frjálsum útileik kemur fram að 

enginn munur er þar á og allir drengirnir í 7. bekk léku sér að meðaltali í tvo tíma 

hvern dag.  
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 Tæp 91% stúlkna í 5. bekk svara til um þyngd sína og eru 40% stúlkna 40 kg. 

og yfir sem er yfir meðaltali samkvæmt sænska staðlinum en ein stúlka vegur 

meira en 55 kg. sem er línan sem skilur að þunga og of þunga. Engin stúlka er 

undir 29 kg. sem er vel innan meðaltalsmarka. 

 Við tengingu þyngdar stúlkna í 5. bekk við íþróttaþátttöku þeirra, kemur í ljós 

að þær stúlkur sem eru þyngri en 40 kg. eru að æfa að meðaltali 1,3 íþróttagreinar 

á móti 1 grein hjá þeim léttari og æfa 3 í viku á móti 2,6 hjá hinum léttari. 

 Þegar skoðaðar eru tímar 5. bekkjar stúlkna sem varið er við sjónvarp, 

tölvuleiki, msn og tölvu kemur í ljós að þyngri hópurinn er að eyða að meðaltali 

4,1 stund hvern virkan dag við slíka iðju meðan léttari hópurinn sýnir 3,4 stundir 

að meðaltali hvern virkan dag. 

 Þeir tímar sem þyngri stúlkur í 5. bekk eyða að meðaltali í frjálsan útileik á 

dag er um 1 stund  sem er nær helmings munur á þeim léttari eða 1,9 stund.  

 55% stúlkna í 6. bekk svara til um þyngd sína og er engin yfir 

meðaltalskvarða sem nær frá 30 kg. til 44 kg.. Tvær stúlkur eru 29 kg. sem er 

undir meðaltalskvarða og báðar stunda þær íþróttir. 

 74% stúlkna í 7. bekk svara til um þyngd sína og allar liggja þær innan 

meðaltalsmarka sænska skalans sem er frá 33 kg. til 49 kg.. 

 Eins og fram hefur komið eru bæði þyngri stúlkur og drengir í 5. bekk 

þátttakendur í fleiri íþróttagreinum og æfa oftar í viku heldur en þau léttari. Þyngri 

börnin eyða hins vegar fleiri stundum við sjónvarp og tölvur en þau léttari og eru 

þau einnig samstíga þegar kemur að útileiknum en þar nota þau þyngri að 

meðaltali helmingi færri stundir til útileikja en þau léttari.  

 Þar sem börnin í 5. bekk eru hlutfallslega þyngri en 6. og 7. bekkur var 

forvitnilegt að bera saman þátttöku þeirra í íþróttum eftir aldri. Kom í ljós að 5. 

bekkjar stúlkur eru með lægsta meðaltal í fjölda stundaðra íþróttagreina eða 1,5 á 

meðan stúlkur í 6. bekk eru að taka þátt að meðaltali í 1,9 íþróttagreinum og 7. 

bekkjar stúlkur eru að taka þátt að meðaltali í 1,6 íþróttagreina.  

 Þegar borinn er saman æfingafjöldi á viku eru 5. bekkjar stúlkur að sækja að 

meðaltali 3,7 æfingar, 6. bekkjar stúlkur 5,6 og stúlkur í 7. bekk 6 sinnum í viku 

að meðaltali. Öfugt við stúlkur eru drengir í 5. bekk að stunda flestar 

íþróttagreinar eða 1,8 og æfa oftast í viku eða 6 sinnum að meðaltali. Í 6. bekk eru 

drengir að stunda að meðaltali 1,6 íþróttagrein og æfa að meðaltali 6,2 sinnum í 
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viku. 7. bekkingar stunda svo 1,2 íþróttagreinar að meðaltali og æfa 5,2 sinnum í 

viku að meðaltali. 

__________________________________________________________________ 

Tafla 1: Meðaltal fjölda íþróttagreina, fjölda æfinga og klukkustunda í útileik. 

 

Drengir Þyngd Fjöldi Íþróttagreina Fjöldi æfinga Útileikur klst. 

5. bekkur þungir 2,0 6,4 2,1 

5. bekkur léttir 1,6 5,5 2,6 

6. bekkur allir 1,6 6,2 2,0 

7. bekkur þungir 1,25 5,4 2,0 

7. bekkur léttir 1,20 5,1 2,0 

Stúlkur     

5. bekkur þungar 1,3 3,0 1,0 

5. bekkur léttar 1,0 2,6 1,9 

6. bekkur allar 1,9 5,6 1,9 

7. bekkur allar 1,6 6,0 1,8 

 

 Niðurstaðan er því að þyngd reynist ekki hafa áhrif á þátttöku barna í 

íþróttum og tómstundum en taka verður það til greina að ekkert barn sem svarar til 

um þyngd sína telst vera of þungt en talið er að ofþyngd dragi úr líkum á 

félagslegri þátttöku (Ludvik Árni Guðmundsson, 2004). Niðurstöður sýna einnig 

að töluverður munur er á árgöngum og kynjum og ástundum íþrótta reynist 

minnka með aldrinum hjá drengjum en aukast hjá stúlkum.  

 

5.2 Þátttaka í íþróttum og tómstundum 

Þegar við leitum svara við spurningunni um hvað valdi því að börn eru ekki 

að taka þátt í skipulögðu félagsstarfi eins og íþróttum og tómstundastarfi þurfum 

við að líta okkur nær. Er eitthvað í samfélagi okkar sem verkar létandi á starfið og 

þarf kannski að horfa til málsins frá öðru sjónarhorni en hefur verið gert. 

 Áhugavert er að skoða niðurstöður úr opnu spurningunum í tómstunda- og 

íþróttakaflanum. Töluverður áherslumunur er á tillögum kynjanna þar sem 

drengirnir eru í grófum dráttum meira á „líkamlegu” línunni eins og að það eigi að 

vera meira að gera og eins og niðurstöður sýna vilja 30% drengja bæta við úrvalið 
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í útivist í tómstundum sínum og 25% vilja bæta við tónlistarstarfið. Samkvæmt 

þessum niðurstöðum er enginn sem óskar eftir aukningu varðandi trúarlegt starf, 

hvorki hjá strákum né stelpum en stúlkurnar hafa víkkað út tómstundasviðsmynd 

okkar með hugmyndinni að stórri fataverslun í bæjarfélaginu.  

Þó alltaf megi bæta sýna niðurstöður að hin hefðbundnu frístundatilboð sem 

standa börnum í 5.-7. bekk til boða, séu ágætlega nýtt en hafa verður í huga að við 

erum að tala um 10 til 12 ára börn sem eru vön stýringu og að vera send af 

foreldrum sínum til hinna ýmsu verkefna. Tómstundastarf er eitthvað sem ætti að 

vera til ánægjuauka eftir vinnudag og frjálst val þeirra sem njóta.  

 70% stúlkna í 5.-7. bekk eru þátttakendur í tómstundastarfi og er það meiri 

fjöldi en sést hjá drengjunum sem eru með tæplega 15% lægri þátttöku. Stúlkurnar 

eru með meiri þátttöku en drengirnir í öllum bekkjardeildum og einnig eru þær 

ánægðari með það skipulagða tómstundastarf sem í boði er og sýna 86% stúlkna  

að þær séu mjög ánægðar og ánægðar en 71% drengjanna.  

 Undir frístundir er settur tónlistarskóli sem er eina tómstundatilboðið sem 

þarf að greiða fyrir í bæjarfélaginu og er gerður greinamunur á að stunda tónlist í 

eigin tíma og að stunda tónlistarnám. Við sjáum það hjá drengjum að tónlist er 

fljót að verða tómstundagaman þar sem þeir eru ekki gamlir né með mikla færni 

þegar þeir eru búnir að setja saman hljómsveit og farnir að spila. Í könnuninni 

kemur fram að 72% drengja í 5.-7. bekk eru í tónlistaskóla og 50% stúlkna. Í 

bæjarfélaginu er sterk hefð fyrir strákaböndum og heldur félagsmiðstöðin úti 

tónlistarhúsnæði fyrir hljómsveitir sem krakkar á miðstigi hafa aðgang að. Ekki 

hefur tekist að koma stelpubandi á laggirnar og eru þær taldar á fingrum annarar 

handar sem eru að spila og/eða syngja með strákunum þrátt fyrir það að 

niðurstöður okkar sýni að 38% stúlkna vilji auka tónlist í tómstundastarfi. 

 Í rannsókninni, Börnin í borginni (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2002), er 

tónlistarnám og iðkun skoðuð og þó ekki sé alveg samræmi í spurningum er 

fróðlegt að bera þetta saman við okkar könnun, þar sem 5.-7. bekkjar stúlkur í 

borginni eru rúmlega 5% fleiri en drengir sem stunda tónlistarnám og iðkun 

tónlistar í öllum bekkjardeildum. Kannski má draga þá ályktun á þessum mun að 

strákar í bæjarfélaginu sjái fljótar fram á frama og vinsældir með spilamennsku 

sinni og svo aftur að tónlistarnám í borginni höfði til stúlkna þar sem þær sjái 

tónleika og viðurkenningu í framtíðardraumum sínum. Þegar þátttaka í skipulögðu 

félagsstarfi í skóla og félagsmiðstöð er skoðuð sést að svo til allar stúlkur í 
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dreifbýlinu sem svara fara í félagsmiðstöð en 63% drengjanna. Þarna er 

samsvörun þar sem borgarstúlkur sýna töluvert meiri áhuga á félagsstarfi í skóla 

en drengir en þar eru flestar félagsmiðstöðvar staðsettar í borginni. Meira að segja 

eru 5. bekkjar stúlkur bæði í borg og dreifbýli hnífjafnar með 42% þátttöku og eru 

hæstar í borginni en 7. bekkjar stúlkur í dreifbýlinu hafa vinninginn með 43% 

þátttöku. 

 Í rannsókn Kjartans Ólafsonar (2000), Ungt fólk, kemst hann að sömu 

niðurstöðu þ.e. að tónlistarnám og félagsmiðstöðvarstarf séu vinsælust þó svo 

aldursbilið sé ekki það sama og hann kemst að þeirri niðurstöðu að mest virkni í 

tómstundaþátttöku er á aldrinum 10-11 ára. Hér þarf að hafa í huga hversu 

mikilvægt það er fyrir börn og unglinga að tilheyra hópi og með þátttöku sinni í 

skipulögðu félagsstarfi fá þau tilfinningu fyrir því að tilheyra hópi (Álfgeir Logi 

Kristjánsson o.fl., 2006, bls. 51).  

 Í bæjarfélaginu þar sem könnunin fór fram, hefur skapast hefð fyrir almennri 

íþróttaþátttöku barna og ungmenna sem byggir á því forvarnar- og skemmtigildi 

sem íþróttir hafa sem tómstundar- og uppeldisþáttur í góðu samfélagi. Þar eru 

góðar aðstæður fyrir flestar íþróttagreinar sérstaklega þó knattspyrnu en aðstaða til 

æfinga körfuknattleiks er einnig í betra lagi.  

 Í niðurstöðum okkar um hvaða íþróttir börn í 5.-7. bekk séu að æfa sjáum við 

hjá stelpum íþróttir eins og fimleika, dans og hesta en enginn af strákunum merkir 

við þær greinar. Ekki er boðið upp á frjálsar íþróttir í bæjarfélaginu en foreldrar 

hafa ekið börnum sínum annað ef áhugi þeirra hefur verið mikill og aðstæður á 

heimili gera slíkt mögulegt. Boðið er upp á æfingar í boccia fyrir börn með 

fatlanir einu sinni í viku, hefð er fyrir júdó og á síðasta ári bættist önnur 

sjálfsvarnargrein við er farið var að bjóða upp á æfingar í tae kwon do tvisvar í 

viku en aðstaðan fyrir þessar íþróttir og fimleikana má vera betri og mun skána 

þegar nýtt knattspyrnuhús verður tekið í notkun innan fárra mánaða. Skákin á 

erfitt uppdráttar enda vanmönnuð deild frá öðru bæjarfélagi sem sér um rekstur 

þeirrar íþróttagreinar.  

 Sunddeildinni hefur vaxið fiskur um hrygg undanfarin ár og verður að teljast 

áhugaverðari með hverju árinu sem líður þar sem nú er meira verið að taka þátt í 

æfingaferðum og slíku. 

 Niðurstöður könnunarinnar sýna  að okkar mati, að íþróttaþátttaka barna í 5.-

7. bekk er góð í bæjarfélaginu en 83% stúlkna og drengja í 5.-7. bekk stunda 
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íþróttir með íþróttafélagi. Ekki tókst að fá öruggar samanburðartölur úr öðrum 

rannsóknum þar sem ekki er mikið um rannsóknir á þessum aldurshópi en í 

Börnin í borginni kemur fram að 9-11% barna í 5.-8. bekk stunda ekki íþróttir 

reglulega og er þá átt við bæði með íþróttafélögum og á sjálfs síns vegum 

(Svandís Nína Jónsdóttir ofl. 2002, bls.87). 

 Það að jafnræði á milli kynja sé á þátttöku barna í íþróttum í 5.-7. bekk í 

bæjarfélaginu, gleður eflaust hjarta allra þeirra sem láta sig jafnrétti varða, því 

rannsóknir hafa sýnt að munur er á kynjum hvað íþróttaþátttöku varðar og hafa 

strákar sýnt yfirburði bæði þegar litið er til þeirra sem iðka íþróttir og hversu oft 

(Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000, bls. 93). Eins hafa rannsóknir sýnt að 

íþróttaþátttaka barna minnki með hækkandi aldri (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006, 

bls. 6) sem er sambærilegt við okkar niðurstöður miðað við drengi en ekki stúlkur.  

Munurinn á milli 6. og 7. bekks er lítill, en er hins vegar töluverður þegar 

komið er niður í 5. bekk. Jafn sígandi er í ástundun drengja í íþróttum frá 5.-7. 

bekkjar þar sem 77% þeirra yngstu taka þátt í íþróttum og fer í 86% hjá drengjum 

í 7. bekk. Stúlkur sem stunda íþróttir í 5. bekk eru 23% færri en þær stúlkur í 6. 

bekk sem stunda íþróttir og sjáum við síðan lækkun um 2% þar sem 89% stúlkna í 

7. bekk stunda íþróttir. Sérstaka athygli vakti að 32% stúlkna í 5. bekk stunda 

engar íþróttir og 27 % eru í dansi þar sem æft er einu sinni í viku.  

 Eins og fram hefur komið er ekki sterk hefð fyrir könnunum né rannsóknum 

á  þessum aldursflokki og var fyrsta rannsóknin gerð af Rannsókn og greiningu 

2002 (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2002, bls. 75). Umboðsmaður barna hefur 

gengið fram fyrir skjöldu og gert kannanir meðal barna og þá tekið fyrir mikilvæg 

efni sem snýr að réttindum þeirra og líðan. Sú könnun sem hentaði einna best til 

að bera okkur saman við er því rannsókn Rannsóknar og greiningar um Börnin í 

borginni sem gerð var í Reykjavík vorið 2001. 

 Þegar tölur úr Börnum úr borginni eru skoðaðar kemur fram að 7-9% drengja 

í 5.-7. bekk stunda ekki íþróttir reglulega og fellur það ekki við okkar könnun þar 

sem við fengum út að 83% drengja í 5.-7. bekk tekur reglulega þátt í íþróttum og 

reynist því vera meira hlutfall sem stundar ekki reglulega íþróttir. Þegar sama 

rannsókn er skoðuð hvað varðar stúlkurnar sýna tölur að 11-15% stúlkna stunda 

ekki íþróttir reglulega (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2002, bls. 88) og fellur sú 

niðurstaða mun betur við okkar könnun. 
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 Við skoðun á æfingasókn í sambandi við fjölda íþróttagreina hjá drengjunum 

í 5. bekk kom fram jafnari þátttaka í fjölda íþróttagreina heldur en þeirra eldri þó 

svo að algengast sé að mæta á fjórar æfingar á viku hjá öllum drengjum í 5.-7. 

bekk. Munurinn á þátttöku á milli íþróttagreina frá einni og upp í fjórar hleypur á 

um 10% hjá 5. bekkjardrengjum.  Hjá drengjum í 7. bekk sjáum við aftur á móti 

að 68% drengjanna stunda eina íþróttagrein en einungis 8% stunda þrjár eða fjórar 

og eru þessi 68% að mæta á 4-6 æfingar í viku. Tæp 60% þeirra drengja í 7. bekk 

sem stunda eina íþróttagrein stunda einnig skipulagðar tómstundir. 

 63% stúlkna í 6. bekk stundar tvær eða fleiri íþróttagreinar miðað við 32% 

hjá 5. bekk og 37% hjá stúlkum í 7. bekk. Hjá stúlkunum í 5. bekk sjáum við að 

50% þeirra skiptast mjög jafnt á eina til fjórar íþróttaæfingar í viku en 18% 

skiptast síðan jafnt á æfingar fimm til átta sinnum í viku. Helmingur stúlkna í 6. 

bekk eru að æfa fjórum og fimm sinnum í viku en við sjáum að í 7. bekk dreifist 

æfingafjöldinn allt upp í 12 æfingar á viku og munar mest um sundstelpurnar þar 

þó mestur þunginn sé á fjórar og fimm æfingar eins og hinna yngri. 

 Hér skoðum við okkar tölur í  samanburði við, Börnin í borginni, en þar 

stunda 23% stúlkna í 5. bekk boltaíþróttir þrisvar í viku eða oftar en hjá okkur eru 

það 36%, en 26% borgarstúlkna í 6. bekk stunda boltaíþróttir miðað við 86% hjá 

okkar stúlkum og í 7. bekk eru borgarstúlkur 28% og stúlkurnar í okkar rannsókn 

með 78% þátttöku í boltanum. 

 Má áætla með tilliti til heildar ástundunar að þarna komi í ljós 

aðstöðumunurinn þegar litið er til úrvals á framboði íþróttagreina sem er svo 

miklu meira af í borginni. 

 Eins og sést á þessum tölum eru hóp- og boltaíþróttir í mikilli sérstöðu í 

bæjarfélaginu hvað varðar iðkendur sem getur gert deildum einstaklingsgreina 

erfiðara fyrir að starfa bæði hvað varðar mannaforráð og efnahag. 

 Þegar skoðaðar eru niðurstöður úr spurningum um hve ánægð þau séu með 

framboðið á íþróttagreinum og aðstöðuna til íþróttaiðkunar merktu 66% drengja í 

5.-7. bekk við ánægðir og mjög ánægðir með framboð íþróttagreina og 73% þeirra 

eru ánægðir og mjög ánægðir með aðstöðuna. Það kom því á óvart þegar leitað 

var skýringa á óánægju drengjanna í 7. bekk að allir nema einn voru í körfu- og 

fótbolta, þessi eini stundaði ekki íþróttir og auðveldara að skilja hans svör. Heldur 

sjáum við hærri ánægjutölur hjá stúlkunum en 93% stúlknanna eru ánægðar og 

mjög ánægðar með framboð íþróttagreina og 86% þeirra ánægðar og mjög 
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ánægðar með aðstöðuna. Óánægja stúlknanna er aðallega bundin fimleikum og 

dansi, og eins og hjá drengjunum var aðeins um eina stúlku að ræða sem stundar 

ekki íþróttir og er óánægð með íþróttaframboð og aðstöðu. 

 Svör barnanna við spurningu um hvort þau héldu að það myndu verða 

breytingar ef fleiri íþróttagreinar væru til að velja um sýndu að drengirnir voru 

sammála um að svo yrði og þeir eldri voru ákveðnari á sinni skoðun um að það 

yrði til batnaðar. Munurinn á niðurstöðum á milli árganga gæti verið að 5. bekkur 

sé of ungur fyrir svona spurningu. Eins og fram hefur komið getum við talið 83% 

þátttöku beggja kynja í íþróttum vera í góðu lagi en alltaf má gera betur og má 

ætla nokkra vinnu í að ná upp þeim 20% sem stúlkurnar eru ánægðari en 

drengirnir og þarf í því að skoða betur og vinna í ánægjuþætti drengjanna. 

 Miðað við þær niðurstöður sem við fengum úr svörum barnanna eru einungis 

9% sem ekki taka þátt í íþróttum og/eða tómstundum og vilja þau börn sjá meira 

framboð á tómstundum og íþróttum s.s. leiklist og útivistartengt. Niðurstöðurnar 

eru því að lítið framboð á íþróttum og tómstundum er möguleg ástæða fyrir því að 

börn taka ekki þátt í íþróttum og tómstundum. Einnig sýna helstu niðurstöður að 

töluverður munur er oft á milli kynja og á milli árganga. 

 

5.3 Sjónvarpsáhorf og tölvunotkun 

Á Vesturlöndum hafa samfélögin áhyggjur vegna vaxandi kyrrsetu og 

hreyfingaleysi barna og hefur það verið tengt aukinni notkun barna á tölvum og 

sjónvarpi (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006, bls. 7). Við vildum athuga þennan þátt 

hjá börnunum í bæjarfélaginu og settum inn spurningar um áhorf sjónvarps á 

virkum dögum og um helgar. 

 Samkvæmt niðurstöðum eru 8% allra barnanna að horfa á sjónvarpið 4 tíma 

eða meira hvern dag og eru drengir í fimmta bekk í meirihluta. 31% allra 

barnanna er að horfa á sjónvarpið í meira en tvo tíma á dag. 

 Eins og sést á mynd 45 er munur á tölvuleikjanotkun milli kynja og eru það 

svipaðar niðurstöður og komið hafa út í öðrum rannsóknum eins og t.d. í Heilsa 

og lífskjör skólanema (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006, bls. 7). Þyngri stúlkurnar í 

5. bekk eru að eyða aðeins meiri tíma í þessa hluti en hinar léttari en eins og við 

höfum bent á er ekki möguleiki á að börnin séu að eyða svo miklum tíma klippt 

og skorið í þessa notkun og er helsta skýringin að þau séu á msn t.d. meðan þau 
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eru að vinna heimaverkefni eða í leik í tölvunni og séu jafnvel í samskiptum í 

tölvunni meðan horft er á uppáhaldsþáttinn í sjónvarpinu. Hver svo sem skýringin 

er þarf ekki að efast um að stór hluti barna eyðir miklum tíma við tölvur og fyrir 

framan sjónvarp (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006, bls. 8). 

 

__________________________________________________________________ 

Tafla 2: Meðaltalsnotkun sjónvarps, tölvuleikja og tölva virka daga, meðaltal í 
frjálsum útileik, íþróttum og tómstundum 
 

Drengir Hópur Sjónvarp, 
tölvleikir, 
msn klst. 

Fjöldi 
íþróttagreina 

meðaltal 

Fjöldi 
íþr.æfinga 
meðaltal. 

Frjáls 
útileikur 
klst. 

Þátttaka í 
tómstundum  

5. bekkur þyngri 2,0 2,0 6,4 2,1 64% 

5. bekkur léttari 1,9 1,6 5,5 2,6 38% 

6. bekkur allir 1,1 1,6 6,2 2,0 43% 

7. bekkur þyngri 1,2 1,25 5,4 2,0 61% 

7. bekkur léttari 1,3 1,20 5,1 2,0 60% 

Stúlkur       

5. bekkur þyngri 1,4 1,3 3,0 1,0 100% 

5. bekkur léttari 1,1 1,0 2,6 1,9 42% 

6. bekkur allar 1,1 1,9 5,6 1,9 70% 

7. bekkur allar 1,2 1,6 6,0 1,8 70% 

  

Þegar við skoðum þá sem hvorki eru að taka þátt í íþróttum né 

tómstundastarfi kemur í ljós að 11% drengja í 7. bekk eru ekki að stunda íþróttir 

eða tómstundastarf og eru þeir að horfa á sjónvarp, spila tölvuleiki og nota tölvur 

að meðaltali 1,3 klst. hvern virkan dag. Þessir drengir leika sér að jafnaði úti í 

frjálsum leik í 2,3 klukkustundir hvern virkan dag. 15% drengja í 6. bekk sem eru 

ekki að taka þátt í íþróttum og tómstundum, spila tölvuleiki að meðaltali í 1,5 klst 

hvern virkan dag en nota ekki tölvur og msn, þeir leika sér úti að jafnaði 2,5 klst. 

hvern virkan dag. 

Í 5. bekk kemur í ljós ólíkt hinum, að bæði kynin eru ekki að taka þátt. 9% 

drengja í 5. bekk eru ekki að stunda íþróttir eða tómstundastarf og eru þeir að 

horfa á sjónvarp, spila tölvuleiki og nota tölvur að meðaltali 1 klst. hvern virkan 

dag og leika sér úti í frjálsum leik að meðaltali 1,5 klst. 18% stúlkna í 5. bekk eru 
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ekki að stunda íþróttir eða tómstundastarf og eru þær að horfa á sjónvarp, spila 

tölvuleiki og nota tölvur að meðaltali 1,2 klst. að meðaltali hvern virkan dag en 

leika sér úti mest allra í þessum hópi eða 2,7 klst. 

 Niðurstöður leiða því í ljós að ekki reynast tengsl á milli þátttökuleysis í 

íþróttum og tómstundum, hvorki við sjónvarpsáhorf né tölvunotkun. Þau börn sem 

ekki eru að taka þátt í íþróttum og tómstundum eru hvorki að horfa meira á 

sjónvarp né nota tölvuna meira en þeir krakkar sem taka þátt í íþróttum og 

tómstundum. 

 

5.4 Hvernig ferðast er í skóla og frístundir 

Það var leitað eftir upplýsingum um ferðir til og frá skóla, íþróttum og félagsstarfi 

þar sem okkur þótti það vera hluti af hreyfingamynstri barnanna. Ennfremur eru 

skóla- og bæjaryfirvöld víðast hvar farin að gera sér grein fyrir hve mikil 

slysahætta getur stafað af mikilli umferð við skóla á háannatímanum í byrjun 

dags. Hafa skólar og lögregluembætti tekið höndum saman og unnið er vel í 

upphafi hvers skólaárs í velflestum skólum í þéttbýlisstöðum á landinu 

(Lögregluvefurinn, 2002) og af og til yfir skólaárið á fyrirfram gefnum dögum 

eins og t.d. hjólaskoðun á vordegi (Kristján Geirsson, 2006). 

 Í bæklingi Lýðheilsustöðvar um ráðleggingar um mataræði og næringarefni, 

eru gefnar ráðleggingar um hvernig megi flétta saman almenna hreyfingu við 

daglegt líf eins og t.d. að ganga til og frá skóla og hjóla til vinanna, því börn þurfi 

að hreyfa sig að minnsta kosti í sextíu mínútur á dag (Lýðheilsustöð, 2006, bls. 

24-25).  

 Samkvæmt könnun okkar gengur og hjólar mikill meirihluti barna í 5.-7. 

bekk í skóla, íþróttir og félagsstarf og athygli vekur að 72% stúlkna í 7. bekk 

gengur í skóla, íþróttir og félagsstarf, 9% hjóla en 19% er ekið. Næst þeim koma 

rúm 80% drengja í 5. bekk sem ganga eða hjóla og tæp 80% stúlknanna í 5 bekk 

ganga og hjóla til og frá skóla, íþróttum og félagsstarfi. Miðað við þessa 

niðurstöðu getum við verið nokkuð ánægð en teljum þó að við getum gert betur 

þar sem 16% barnanna í 5.-7. bekk er ekið í skóla, íþróttir og félagsstarf. Þessar 

niðurstöður eru þær sömu og Umboðsmaður barna fékk í könnun á börnum í 5.-7. 

bekk og þar segir að 78% barna gangi heim og eru það þá frekar nemendur í 7. 



 69 

bekk, en yngri nemendur nota meira skólabíl, strætó og hjóla, 15% barna segjast 

vera oft eða alltaf keyrð og sótt í skólann (Þórhildur Líndal, 2003a, bls. 19-21). 

 Í skýrslu Lýðheilsustöðvar koma aðrar tölur í ljós en í skýrslunni frá 

Umboðsmanni barna og segir þar að rétt helmingur barna fari gangandi eða 

hjólandi til og eða frá skóla eða frístunda. Segir þar líka öfugt við skýrslu 

Umboðsmanns barna, að eldri nemendur fari síður gangandi eða hjólandi (Laufey 

Steingrímsdóttir o.fl., 2006, bls. 27). 

 Niðurstöður leiða í ljós að ekki reynast tengsl á milli þyngdar og fararmáta í 

skóla og frístundir, léttari og þyngri börnin koma svipað út í að ganga, hjóla og 

vera ekið í skóla og frístundir. Einnig sýna niðurstöður að munur er á 

bekkjardeildum og kynjum, þó er hann ekki mikill. 

 

5.5 Frjáls leikur úti 

Eins og með ferðir til skóla, íþróttaæfinga og tómstunda vildum við skoða þá 

hreyfingu sem börn í 5.-7. bekk fá í frjálsum leik dags daglega og hvernig 

útileikjatími er breytilegur eftir aldri og kyni. 

 36% drengja í 5. bekk leika sér 1-2 tíma úti á dag, 54% drengja í 6. bekk 

leika sér 2-3 tíma og 43% í 7. bekk í 2-3 tíma. Hjá stúlkunum sést stígandi í 

minnkandi útiveru eftir því sem þær verða eldri þannig að 36% stúlkna í 5. bekk 

leikur sér úti í fjóra tíma eða meira daglega, 41% stúlkna í 6. bekk í 2-3 tíma og 

48% í 7. bekk í 1-2 tíma.  

 Þarna sést mikill munur á kynjum og er sá munur mest áberandi í 5. bekk þar 

sem stúlkurnar leika sér mun meira úti en drengirnir en verður öfugur munur 

þegar upp í 7. bekk er komið en þar eru drengirnir farnir að leika sér meira úti en 

stúlkurnar. Börnin í 6. bekk sýndu jafnari útileikjatíma en stúlkurnar voru þó með 

ívið minni útiveru. Þar sem hér er á ferðinni getum við ekki skýrt, hvorki með 

hinum fræga og umdeilda eðlislæga kynjamun né öðru (Shaffer, 1999, bls. 5, 476-

477). Hvað stúlkur í 7. bekk varðar getum við ályktað að um sé að kenna 

kynþroskaaldrinum þar sem stúlkurnar fækka sínum útileikjatímum umtalsvert við 

hvert ár. 37% stúlkna í 5. bekk leika úti tvo tíma eða minna, í 6. bekk er prósentan 

komin upp í 41 og  55% í 7. bekk. HBSC könnunin 2006 sýnir að stúlkur minnka 

hreyfingu með hækkandi aldri (Þóroddur Bjarnason o.fl., 2006, bls. 6) sem styður 

þessa niðurstöðu okkar. 
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 Niðurstöður sýna því að tengsl eru á milli þyngdar barns og hversu mikið það 

er í frjálsum útileik, þyngri hópurinn er minna í útileik en sá léttari. Munur er á 

milli árganga og minnkar útivera með hækkandi aldri hjá stúlkun og einnig er 

munur á milli kynja en stúlkur eru fleiri sem eru í útileik í fjóra tíma eða meira. 

 

5.6 Að lokum 

Markmiðið með þessari könnun var að leita upplýsinga hjá 10-12 ára börnum um 

þá þætti sem hér hefur verið fjallað um, í einu bæjarfélagi sem er með um 2700 

íbúa. 

Niðurstöðurnar sýna okkur að þyngd barna í fimmta bekk var áberandi mest 

þó ekki sé um ofþyngd eða offitu að ræða. Þar sem eldri börnin eru jafnari og 

léttari miðað við hæð má álykta að með hækkandi aldri og meiri íþróttaiðkun náist 

jafnvægi á þyngdina. 

Flest börn eru að fást við eitthvað í sínum frítíma, sérstaklega eru yngri 

börnin að hreyfa sig meira í frjálsum leik en þau eldri ganga oftar eða hjóla milli 

heimilis, skóla og frístunda. Niðurstöðurnar sýna okkur líka að þau vilja taka þátt í 

tómstundum og þau koma með uppástungur sé þeirra óskað. Með breytinguna á 

grunnskólalögunum í huga, hvað varðar að nemendaráð skuli starfa við alla 

grunnskóla landsins þar sem störf ráðanna eru vel skilgreind í lögunum og að börn 

í sjötta og sjöunda bekk taki sæti í nemendaráðunum, má ætla að hafi töluverðar 

breytingar í för með sér víðast hvar, hvað varðar stjórnun grunnskóla svo og 

bæjar- og sveitarfélaga. Við teljum að bæjarfélagið geti nýtt sér könnunina og 

niðurstöður hennar, t.d. íþróttafélögin, félagsmiðstöðin, tónlistarskólinn, skólinn, 

foreldrafélagið og skólanefndin. 

Þátttakendur tóku þátt með leyfi foreldra/ forráðamanna sinna, 

spurningalistarnir voru nafnlausir og ekki er hægt að rekja svör til einstaklinga. 

Öllum spurningalistum verður eytt. 

Helstu gallar á rannsókninni eru að sumar spurningar voru ekki nógu 

hnitmiðaðar og því eru svör ekki nógu greinargóð. Möguleiki er að skýrleiki 

spurninga  hafi ekki verið nægjanlegur og þá sérstaklega fyrir yngsta árganginn. 

Gallarnir hafa þó ekki afgerandi áhrif á rannsóknina og teljum við að niðurstöður 

gefi góðar og nothæfar upplýsingar. 
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