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Útdráttur 

Í þessari rannsókn var borin saman umfjöllun um íþróttir barna og unglinga í 
Morgunblaðinu, Degi og Vikudegi á tveimur ólíkum tímum. Í heild voru skoðuð 16 blöð 
sem innihéldu 316 greinar um íþróttir, annars vegar árið 1985 og hins vegar árið 2007.  
Það var kannað hvort minna sé fjallað um íþróttir barna og unglinga árið 2007 en var árið 
1985, auk þess var rýnt í fréttirnar sjálfar og skoðað hvort  munur væri þar á. Margar 
rannsóknir hafa verið gerðar í tengslum við íþróttir og fjölmiðla annars vegar og íþróttir 
barna hins vegar. Engin rannsókn hefur þó svo kunnugt sé verið gerð á íþróttaumfjöllun 
barna í fjölmiðlum og er það megin ástæðan fyrir þessari rannsókn. Æskilegt væri að hafa 
fleiri tölublöð í úrtaki við gerð svona rannsóknar til þess að auka alhæfingargildi 
niðurstaðnanna. Þrátt fyrir það var gengið út frá því í þessari rannsókn að þessar 316 
greinar gefi einhverja mynd af þeim breytingum sem orðið hafa á því tímabili sem til 
skoðunar er. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á að héraðsfréttamiðlarnir sinna 
íþróttum barna betur en landsfréttamiðlarnir auk þess sem meira var fjallað um börn á 
níunda áratugnum en gert er í dag. Umfjöllun um stráka er meiri en um stelpur og helst 
það í hendur við hlutfall fullorðna. Að síðustu sýndu niðurstöður að boltaíþróttum barna 
er gerð betur skil en öðrum íþróttum. 
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Abstract 
 
This research was carried out in order to compare feature articles in Morgunblaðið and 
Dagur, later Vikudagur, covering children and young adults in sports, in two different 
periods. Total of 16 issues were studied, from 1985 and 2007, which contained 316 
articles. The purpose was to find out if the amount of feature articles covering children 
and young adults in sports was different at present time than it was before. Also, the 
articles were reviewed to examine the difference between them. 
Many researches have been carried out on sports and media on one hand and on children 
and young adults in sports on the other hand. No recognized study has been carried out 
on news coverage of children and young adults in sports, which was the essential motive 
for this research. Preferably, more newspapers would be studied in a research of this kind 
in order to make the generalization of the conclusions more reliable. However, 316 
articles were considered to be enough to give an idea of the different that has been 
between those two periods. The findings demonstrated that feature articles on children 
and young adults in sports were more frequent in local newspapers than in national 
newspapers. Also, the papers covered the topic more frequently in the 80’s than today. 
Boys get more attention than girls when it comes to sports media, according to the 
findings of this study, but the rate is similar when it comes to men and women in the 
newspapers’ sports pages. Finally, the conclusion demonstrated that feature articles on 
team sports such as football, handball and basketball were more frequent than articles on 
individual sports and sports that do not include a ball of some sort.
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1. Inngangur 

Íþróttir skipa veigamikinn sess í samfélaginu bæði hjá börnum og fullorðnum jafnt sem 

konum og körlum. Samt sem áður hefur íþróttaumfjöllun oft verið gagnrýnd fyrir 

einsleitni er lítur að ákveðnum íþróttagreinum, fullorðnum og körlum. Rannsóknir sem 

gerðar hafa verið skoða yfirleitt umfjöllun um íþróttagreinar eða kyn. Í þessari rannsókn 

viljum við skoða nánar grasrót íþróttanna, börnin, og hversu mikla umfjöllun þau fá á 

síðum blaðanna.  

Umfjöllun um börn er ekki síður mikil viðurkenning og árangur innan íþrótta. Í því 

felst hvatning til barna að ef þau haldi áfram komi þau til með að fá meiri umfjöllun. Að 

halda börnum í íþróttum er e.t.v. besta fornvörnin. Það ætti því að vera eftirsóknarvert 

fyrir fjölmiðla að sinna þessum aldurshóp með það að leiðarljósi. Ekki síður getur það 

verið jákvætt fyrir ímynd miðilsins og sölu. Það þarf ekki endilega að eyða svo miklum 

fjármunum í veglega umfjöllun um börn og unglinga í íþróttum, sérstaklega ekki hjá 

prentmiðlum.  

Í þessari rannsókn ætlum við að bera saman umfjöllun um íþróttir barna og unglinga í 

Morgunblaðinu og Degi síðar Vikudegi á tveimur ólíkum tímum. Sá tími sem við veljum 

er fyrst í kringum 1985 og síðan borið saman við nútímann. Fyrst er ætlunin að bera 

saman umfjallanirnar í Morgunblaðinu á þessum ólíku tímum og síðan Degi, þá munum 

við að líta á muninn á milli blaðanna þ.e.a.s. landsfréttablaðinu Morgunblaðinu og 

héraðsfréttablaðinu Degi/Vikudegi. Við munum skoða hvort það sé minna fjallað um 

íþróttir barna og unglinga í dag en áður, auk þess sem við munum rýna í fréttirnar sjálfar 

og skoða hvort það sé munur á t.d. fjölbreytni, kynjahlutfalli og innihaldi greina.  
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2. Fjölmiðlar, íþróttir og börn 

2.1. Íþróttir og fjölmiðlar 

Umfjöllun um íþróttir hefur lengi verið fyrirferðarmikil í fjölmiðlum. Bæði ljósvaka- 

miðlar og dagblöð afmarka íþróttum sérstakt rými og tilteknir starfsmenn fjölmiðlanna 

sérhæfa sig í umfjöllun um íþróttir. Til að mynda eru tvær sjónvarpsstöðvar, með 

nokkrum hliðarrásum, sem einblína eingöngu á íþróttir. 

Á öld ljósvakans og tækniframförum sem henni hefur fylgt s.s. beinar útsendingar frá  

íþróttaviðburðum, ætti hlutverk íþróttafrétta í blöðum að breytast í takt við þróunina. Það 

er staðreynd að þeir sem eru áhugasamir um þann íþróttaviðburð sem sýndur er beint, vita 

yfirleitt alla atburðarrásina í leiknum þegar fjallað er svo um hann í dagblöðunum daginn 

eftir. Á internetinu er sömuleiðis hægt að verða sér út um upplýsingar um alla leiki sem 

fram fara, sérstaklega erlendis. Það ýtir á breytt hlutverk dagblaðanna um áherslur, 

hvernig fjallað er um atburðinn. Það mætti t.d. skoða nánar orsakir og afleiðingar fremur 

en atburðarrásina. Á ljósvakamiðlunum gefst ekki tími til að sinna öðru en 

atburðarrásinni, þarna ættu blöðin að sjá sér leik á borði og gefa sér tíma til að skoða og 

móta umfjöllun um leikinn frá öðru sjónarhorni. 

Í gegnum tíðina hafa fjölmiðlar gegnt mikilvægu hlutverki í nær öllum samfélögum. Í 

fáum orðum má segja að hlutverk fjölmiðla sé að upplýsa, fræða og skemmta en hlutverkt 

þeirra er þó mun djúpstæðara en svo. Fjölmiðlar geta haft áhrif og mótað skoðanir 

almennings á hinum ýmsu málefnum og hafa það hlutverk að upplýsa almenning á sem 

skjótastan hátt. Þróunin hefur verið hröð síðustu ár í fjölmiðlaheiminum, blöðin eru á 

undanhaldi vegna tilkomu internetsins, sem getur veitt almenningi fréttir um leið og þær 

gerast. Fréttir í blöðum eru því oft nánast upprifjun á fréttum sem hafa komið fram á 
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netinu áður. En mikilvægi blaðanna er samt mikið og ólík blöð fjalla um fréttir á ólíkan 

hátt og það gefst meiri tími til að grafa dýpra í atburðinn og vanda allan frágang 

fréttarinnar (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2007). 

Íþróttir eru orðin ein vinsælasta afþreying almennings, um það er ekki deilt en þróunin 

hefur verið á þann veg að íþróttirnar eru orðnar að hátekjuatvinnuveg. Íþróttafólk er orðið 

að hátekjufólki, stjörnum sem og fyrirmyndum margra, auk þess sem vinsældir margra 

þeirra eru með ólíkindum. Sem dæmi um það er David Beckham innan fótboltans sem 

ekki aðeins er góður íþróttamaður, hann er líka orðinn stjarna utanvallar. Það er þó ekki 

síst að þakka konunni hans sem eins og allir vita er Victoria Beckham og er einn af 

meðlimum Spice girl. Fyrir kynni hans af Victoriu var David aðeins eins og hver annar 

fótboltamaður, en með tilkomu hennar og réttu hugarfari gagnvart fjölmiðlum hefur hann 

náð að festa sig í sessi sem stjarna utan íþróttanna. Margir sem ekki hafa hugmynd um út 

á hvað fótbolti snýst, þekkja samt David Beckham. Svipaða sögu má segja um Tiger 

Woods í golfinu, Koby Bryant í körfuboltanum og Andre Agassi í tennis.  

Íþróttirnar henta fjölmiðlum vel sem fréttaefni því þar er að finna ótæmandi 

möguleika umfjöllunarefnis og íþróttir væru varla þetta vinsælar ef ekki væri fyrir hina 

miklu umfjöllun sem hún fær í fjölmiðlum. Mikil umfjöllun um tiltekna íþróttagrein ætti 

að skapa henni vinsældir meðal almennings, sem þýðir fleiri iðkendur og með fleiri 

iðkendum skapast meiri tekjur innan hennar (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2007).  

Fjölmiðlarnir og íþróttirnar eru því með sanni háð hvort öðru og hafa mótað forsendur 

fyrir hvort annað. Meiri umfjöllun í blöðunum skapar meiri áhuga og dregur að iðkendur 

og áhangendur. Það kallar svo á meiri umfjöllun og þannig heldur snjóboltinn áfram að 

rúlla. Það er þó ekki algilt en mikil umfjöllun þ.á.m. um formúluna sem sjónvarpið tók til 
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sýningar fyrir mörgum árum hefur ekki skilað sér mikið í auknum iðkendafjölda í 

akstursíþróttagreinar á Íslandi. Þær eru frekar á undanhaldi ef mið er tekið af rallý, 

götuspyrnu og jafnvel torfæru. 

Innihald íþróttafrétta mótast af skoðun þess sem skrifar fréttina hverju sinni, auk þess 

sem hætt er við því að innihald íþróttablaðssíðanna mótist af því hvaða greinar eru 

vinsælastar hverju sinni og ríkir þá hagnaðarsjónarmiðið. Það geta verið  tengsl á milli 

þess að þeim mun meiri vinsældir sem íþróttagreinin hefur í samfélaginu því meiri 

umfjöllun fær hún og fjölmiðlar hjálpa mikið til við að skapa íþróttargreinum vinsældir. 

Þegar iðkendur tiltekinna íþróttagreina sjá umfjöllun um sína grein í fjölmiðlum þá er það 

staðfesting á mikilvægi greinarinnar. Fjölgun nýrra íþróttagreina ásamt fjölgun þeirra sem 

stunda íþróttir kallar á meiri og dreifðari eftirspurn umfjöllunar í fjölmiðlum. Rannsóknir 

hafa sýnt að mikið misræmi er milli fjölda iðkenda í íþróttagrein og það pláss sem hún 

fær í fjölmiðlum. Þarna eru lítil tengsl á milli og dæmi eru um íþróttagreinar með fáa 

iðkendur sem fá mikla umfjöllun í fjölmiðlum. Besta dæmið um það er knattspyrna en 

18% heildar iðkenda innan ÍSÍ stundar fótbolta en umfjöllunin um greinina er 53% af allri 

umfjöllun. Annað sem má nefna er handknattleikur, sem aðeins 7% iðkenda stundar, fær 

28% umfjöllun dagblaða (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2007). 

 

2.2. Íþróttir barna í samfélaginu 

Þó nokkur umræða hefur verið á Íslandi um áherslur á íþróttaiðkun barna og unglinga. 

Spurt hefur verið; Til hvers ættu börnin að stunda íþróttir? Hvaða börn eiga að stunda 

íþróttir? Hvaða gildi ættu íþróttirnar að hafa fyrir þau? 
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Sr. Halldór Reynisson (2005) verkefnisstjóri á Biskupsstofu sagði í erindi sem flutt var á 

málþingi Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands árið 2003 að fjögur meginatriði styddu 

það markmið að íþróttaiðkun komi börnum til manns. Það fyrsta er leikurinn sjálfur, það 

er gaman að stunda íþróttir og því má ekki gleyma. Leikurinn er mikilvægur fyrir 

líffræðilegan og félagslegan þroska og leið til að þroskast almennt. Atriði númer tvö er að 

hlutverk íþrótta sé góð leið til að efla líkamann, þjálfa hreyfigetuna og efla bæði þol og 

styrk. Að vera líkamlega vel á sig kominn eykur vellíðan og eflir sjálfstraustið en það er 

sérstaklega mikilvægt á unglingsárunum. Halldór telur einnig að þessi þáttur tengist 

forvarnargildi þess að stunda íþróttir. Þriðja atriðið er að íþróttir kenna börnum 

siðferðilegar dyggðir s.s. hugrekki, samstarf, drenglyndi og hófsemi. Þessar dyggðir 

koma vel heim og saman við það sem gerist í íþróttaleik. Fjórða og síðasta atriðið sem 

Halldór talar um er að íþróttirnar kenni fólki ýmislegt um lífið og tilveruna. Að kunna að 

taka tapi jafnt sem sigri. Velgengni í íþróttum getur kennt börnum að takast á við 

velgengni í lífinu. Að kunna að taka ósigri og mótlæti í kappleikjum getur verið mikilvæg 

lexía í lífinu sjálfu, þegar á móti blæs.  

Nokkuð víst er að mörg íþróttafélög í landinu hafa sett fram uppeldisstefnu, sem er 

mjög jákvæð þróun. Því talið hefur verið að í sumum tilvikum einblíni íþróttafélög og 

þjálfarar of mikið á árangur hjá börnunum. Það getur verið vegna eigin metnaðar hjá 

þjálfaranum eða komið frá íþróttafélaginu, um þetta hefur mikið verið rætt og ritað. Það 

er þó flestum ljóst að huga þarf vel að börnum sem stunda íþróttir og menntun þjálfara er 

nauðsynleg. Margt þarf að varast, t.d er átröskun algengari meðal íþróttafólks en annarra 

þjóðfélagshópa sérstaklega í íþróttagreinum þar sem líkamsvöxtur skiptir máli 

(Fræðslubæklingur ÍSÍ, 2008). Einnig þarf að varast að leggja ekki of mikið á börnin, þau 
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eru líkamlega viðkvæm á þessum árum og þá sérstaklega í sambandi við beinavöxt. Ekki 

hafa verið gerðar rannsóknir á meiðslatíðni meðal barna á Ísland en almennt má leiða 

líkum að því að of mikið álag sé ekki hollt.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að það er mikilvægt að börn stundi margar íþróttagreinar 

fram eftir aldri. Sérhæfing í einni íþróttagrein leiðir til minni hreyfiþroska, meiðslatíðni 

verður meiri og það eykur líkur á brottfalli úr íþróttum. Sérhæfingin á að byrja í fyrsta 

lagi við kynþroskaaldur, þá er líkamlegur þroski orðinn nægur og einstaklingurinn 

tilbúinn til að velja (Viðar Halldórsson, 2005).  

Athyglisverðar niðurstöður komu fram í erindi Kjartans Ólafssonar (2004) um 

frístundaiðju ungmenna. Í þeirri rannsókn var skoðað allt frá skátastarfi til íþróttaþátttöku 

og þar kemur m.a. fram að íþróttaiðkun barna er mest á aldrinum 10 – 11 ára en minnst á 

aldrinum 14 – 15 ára af þeim aldursflokkum sem skoðaðir voru. Staðreyndin er hinsvegar 

sú að lestur á íþróttaefni er mestur hjá eldri aldurshópnum þrátt fyrir minni þátttöku. Hjá 

yngri ungmennum er þátttaka í íþróttum um 50% 30% nefna íþróttaefni sem það efni í 

dagblöðum sem þau lesa helst, þessar tölur snúast við þegar eldri hópurinn er skoðaður. 

Þá er íþróttaþátttaka þeirra aðeins um 30% en hlutfall sem les íþróttatengt efni í blöðum 

50%. Hvort þetta hlutfall orsakast að einhverju leyti af minni umfjöllun um börn í 

íþróttum er ekki hægt að fullyrða en þessi niðurstaða vekur óhjákvæmilega upp 

spurningar í þá veru. Ef umfjöllun um börn væri regluleg og ítarleg væri hlutfall barna 

sem læsi íþróttir í blöðum e.t.v. hærra, þetta er þó engin leið að staðfesta án frekari 

rannsókna. Einnig kemur fram í þessari rannsókn að um miðja síðustu öld stunduðu mun 

fleiri strákar íþróttir en stelpur. Það hefur þó breyst til mikilla muna en að meðaltali 

stunduðu 10% fleiri strákar á aldrinum 10-15 ára einhverjar íþróttir í kringum fyrra 
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tímabilið sem við tökum fyrir. Á seinna tímabilinu er nánast orðið jafnræði með 

kynjunum, þó eru fleiri strákar á aldrinum 10-11 ára sem stunda íþróttir en að sama skapi 

fleiri stelpur á aldrinum 12-13 ára. Kynjahlutfallið er svo nánast jafnt þegar 14-15 ára 

unglingar eru skoðaðir. Ef fjölmiðlar endurspegla á einhvern hátt þessar breytingar í 

samfélaginu ætti kynjahlutfall meðal stráka og stelpna að vera mjög svipað í dag. Það ætti 

að vera í það minnsta eðlilegra ef fleiri greinar eru um stráka en stelpur í þeim miðlum 

sem við skoðuðum árið 1985. 

 

2.3. Fyrri rannsóknir 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar og sem snerta íþróttir og fjölmiðla annars vegar og 

íþróttir barna hins vegar. Félagsvísindastofnum gerði rannsókn fyrir Fjölmiðlanefnd ÍSÍ 

árið 1991 sem heitir Íþróttaefni í Fjölmiðlum. Rannsóknin náði bæði til prentmiðla og 

ljósvakamiðla og var kannað hvaða íþróttagrein fékk mesta umfjöllun auk þess sem kyn 

var flokkað sem og innlendar og erlendar umfjallanir. Niðurstöðurnar voru þær að 

kynjamisréttið var mikið, það hallaði verulega á konur, auk þess kom í ljós að 

knattspyrnan fékk langmestu umfjöllunina eða 50% (Guðrún Andrea Jónsdóttir og Jón H. 

Sigurðsson 1991:3-4).  

Viðar Halldórsson gerði síðan rannsókn árið 1997 sem hét Íþróttaefni í dagblöðum og 

var hún gerð til þess að athuga hvort einhverjar breytingar hafi orðið á niðurstöðum 

rannsóknar Guðrúnar og Jóns árið 1991. Teknir voru sömu miðlar á sama tímabili og 

voru niðurstöðurnar svipaðar rannsókninni á undan, mikið kynjamisrétti en hlutfallið 

milli íþróttagreinanna hafði breyst lítillega. Umfjöllun um fótbolta hafði dregist aðeins 

saman eða um 8 prósent en magn íþróttafrétta hafði aukist mikið. Frjálsar íþróttir tóku 
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hinsvegar stærsta stökkið upp á við, hækkuðu úr 6.3% í 13.8% og var næst mest fjallað 

um frjálsar á eftir fótbolta. Í fyrri rannsókninni var handbolti í öðru sæti en í rannsókn 

Viðars féll umfjöllun um handbolta niður í fjórða sætið en körfuboltinn stóð í stað milli 

rannsókna sem þriðja stærsta umfjöllunarefni miðlanna.  

Árið 2004 sá Jafnréttisstofa um verkefni í samvinnu við Austurríki, Litháen, Noreg og 

Ítalíu og hét verkefnið Íþróttir, fjölmiðlar og staðalmyndir – konur og karlar í íþróttum 

og fjölmiðlum. Verkefnið var tvíþætt, skoðað var hlutverk karla og kvenna í 

íþróttafréttum í Evrópu og hvernig væri hægt að brjóta upp staðalmyndir kynjanna í 

tengslum við íþróttir. Skoðað var mikið magn af íþróttafréttum í þessum löndum bæði í 

blöðum og í sjónvarpi. Niðurstöðurnar sýndu lítið hlutfall kvenna á við karla og að 

yfirgnæfandi meirihluti frétta fjallaði um knattspyrnu (Kjartan Ólafsson, 2006). 

Erlingur Jóhannsson (2004) prófessor við Íþróttafræðisetur KHÍ á Laugavatni stýrði 

rannsókn sem heitir Lífsstíll 9 og 15 ára Íslendinga. Rannsóknin var gerð árið 2004 og 

var þar kannað líkamlegt ástand og hreyfing íslenskra barna. Þar kom fram að um 

þriðjungur barna í 10. bekk grunnskóla stundar íþróttir af einhverjum toga fjórum sinnum 

eða oftar í viku, og samkvæmt fyrri rannsóknum hefur þessi fjöldi tvöfaldast á 11-12 

árum. Þessa fjölgun má að einhverju leyti rekja til þess að frami í íþróttum þykir 

eftirsóknarverður og flest sögðust börnin vera í íþróttum til þess að verða betri í 

íþróttagreininni sem þau stunda. Einnig kom fram í niðurstöðunum að þau börn sem 

stunduðu íþróttir reglulega væru betur stödd félagslega en þau sem gerðu það ekki.  

Ekki fundust neinar rannsóknir sem sneru beint eða óbeint að umfjöllun fjölmiðla um 

íþróttir barna og unglinga. Það hefði verið fróðlegt að geta borið okkar rannsókn saman 

við eldri rannsóknir. Það er þó von okkar að sú litla rannsókn sem við gerðum á þessum 
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þáttum verði til þess að þetta viðfangsefni verði skoðað enn betur og þá í samanburði við 

niðurstöður þessarar rannsóknar. 
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3. Gögn og aðferðir 

3.1. Rannsóknarspurning og tilgátur 

Rannsóknarspurningin sem stuðst var við í þessari rannsókn er:  Er munur á umfjöllun 

um íþróttir barna og unglinga í fjölmiðlum í dag frá því sem var á níunda áratugnum. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var því að svara þessari spurningu einni og sér. Auk þess 

verður leitast við að svara nokkrum tilgátum sem lagt var upp með við hönnun 

rannsóknarinnar en þær eru: 

- Það var meiri umfjöllun um íþróttir barna og unglinga á níunda áratuginum en í 

dag. 

- Það er meiri umfjöllun um börn og unglinga í héraðsfréttablöðunum en 

landsfréttablöðunum. 

- Mikill meirihluti umfjallanna um íþróttir barna og unglinga er um íþróttir stráka. 

- Yfirgnæfandi meirihluti frétta er um boltaíþróttir (handbolta, fótbolta, körfubolta). 

- Fjölbreytileiki frétta er að aukast á milli tímabila í samræmi við aukna fjölbreytni 

í ástundun íþróttagreina  

- Héraðsfréttablöðin eru oftar með viðmælendur í umfjöllun sinni um íþróttir barna 

og unglinga en landsfréttablöðin. 

 

3.2. Rannsóknaraðferð 

Við þessa rannsókn er stuðst við megindlegar rannsóknaraðferðir, sem byggjast á tölfræði 

og því sem hægt er að mæla. Með þessari aðferð er unnið til að fá úr því skorið hvort 

okkar tilgátur sé hægt að hrekja eða styðja (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þróaður var 
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sérstakur greiningarrammi fyrir rannsóknina og fréttaumfjallanirnar settar þar inn til 

frekari greiningar. 

 

3.3. Úrtak 

Lykilatriði í megindlegum rannsóknum er að velja úrtak sem endurspeglar með 

fullnægjandi hætti þá hópa sem ætlunin er að álykta um.(Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003). Umfang verkefnisins leyfði ekki að ráðist væri í rannsókn sem 

tæki til allra fjölmiðla.  Til að svara þeim rannsóknarspurningum og tilgátum sem lagt var 

upp með var farin sú leið að velja tvö blöð, eitt héraðsfréttablað Dagur (1918 – 1996), 

síðar Vikudagur (1997 – enn gefið út) og eitt dagblað sem gefið er út á landsvísu, 

Morgunblaðið. Morgunblaðið var valið sökum þess að það hefur verið að jafnaði mest 

lesna blaðið. Síðustu þrjá áratugina hefur útbreiðsla blaðsins verið 45 þúsund eintök að 

meðaltali á dag (Hagstofan, 2008). Ásamt því hefur blaðið verið fastur liður í tilveru fólks 

svo áratugum skiptir. Einnig, að mati höfunda, hefur Morgunblaðið gert íþróttum hvað 

best skil í gegnum árin. Dagur, síðar Vikudagur voru tekin fyrir sökum þess að blöðin ná 

til stærsta svæðis utan höfðuborgarinnar, Eyjafjarðarsvæðisins. Einnig var það mikilvægt 

að geta borið saman umfjöllun ólíkra prentmiðla, héraðsfréttablaða og landsfréttablaða, á 

sama efni. Tímabilið sem skoðað var er það sama í báðum blöðum eða tvö tölublöð í 

ágúst og tvö tölublöð í kringum mánaðarmótin mars – apríl, bæði árið 1985 og 2008, 16 

tbl. í það heila. Ástæðan fyrir því að þessi tímabil voru valin er að keppnir í 

Íslandsmótum sumar- og vetraríþrótta standa yfirleitt sem hæst á þessum tíma og því þess 

að vænta að umfjöllun um innlendar íþróttir sé með þesta móti. Ekki þótti nauðsynlegt að 

taka fyrir önnur héraðfréttablöð eða landsfréttarblöð þar sem samanburðurinn er aðallega 
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milli tímabila en ekki blaða á sama markaði. Í heild eru greinarnar 316, þar af 32 úr Degi, 

43 úr Vikudegi, 100 greinar úr Morgunblaðinu 1985 og að síðustu 143 úr Morgunblaðinu 

2007. Ætla má að með því að skoða þessar 316 greinar fáist viðunandi mynd af umfjöllun 

um börn og unglinga í íþróttum.     

 

3.4. Framkvæmd 

Um miðjan mars var hafist handa við að skoða þau blöð sem notuð voru í rannsóknina, 

blöðin frá því 1985 voru skoðuð á timarit.is en blöðin frá 2007 voru ýmist fengin úr 

einkasafni eða á Amtsbókasafninu á Akureyri. Rannsókninni lauk í byrjun apríl og var þá 

hafist handa við að tölvuskrá gögnin. Við úrvinnsluna var notast við SPSS. Einungis voru 

skoðaðar íþróttasíður blaðanna en ástæðan fyrir því er tvíþætt. Í fyrsta lagi vildum við 

ekki taka fréttir af íþróttum barna sem blöðin skilgreina sjálf ekki hluta af íþróttasíðunum 

og einnig hversu mikið vægi þær fá á íþróttasíðunum.  

Fyrirsagnir og myndir voru teknar með þegar mæld var stærð greinanna. Ástæðan er sú 

að myndir eru ekki síður partur af fréttinni en textinn sjálfur. Til að mæla greinarnar var 

notuð reglustika jafnt á blöðin sem og tölvuskjáinn. Á timarit.is er hægt að setja blöðin í 

raunverulegri stærð og öll blöðin voru þannig mæld á sama hátt.  

 

3.5. Úrvinnsla gagna 

Eins og áður sagði voru öll gögn rannsóknarinnar skráð í SPSS og færðar inn fyrir allar 

316 greinarnar. Þegar því var lokið fór fram vandleg skoðun á því hvort allar upplýsingar 

væru réttar. Að því loknu var hægt að láta forritið reikna út niðurstöður og sýna hinar 

ýmsu töflur og myndir, þær síðan færðar yfir í Microsoft Excel til frekari hönnunar. 
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Aðeins er notast við töflurit af tveimur gerðum, eins súla sem skipt er upp og sýnir 100% 

kvarða (Stacked Column) og nokkrar súlur sem mynda saman 100% kvarða (Clustured 

Column). 
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4. Rannsóknarniðurstöður 

4.1. Er munur á umfjöllun um íþróttir barna og unglinga í fjölmiðlum í 

dag frá því sem var á níunda áratugnum? 

Í rannsóknarspurningunni er því velt upp hvort munur sé á umfjöllun milli ársins 1985 og 

2007. Það var samdóma álit höfunda að fréttirnar væru færri í dag en áður og til að ganga 

úr skugga um að ekki væri það fjarlægðin sem gerði fjöllin blá var lagst í rannsókn sem 

tekur á nokkrum þáttum, meðal annars rannsóknarspurningunni.  

Til að svara því almennt hvort umfjöllunin hafi breyst þarf að skoða meira en bara 

umfjöllun milli tímabila. Það hefur verið gert og greint verður frá því í þessum kafla. 

Fyrst skulum við þó líta á skiptingu frétta á milli ára.  
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Mynd 1 Skipting allra frétta milli aldurshópa 
 
Á þessari mynd eru allar fréttir teknar í þýðið, jafnt erlendar sem innlendar. Hún sýnir að 

umfjöllunin var meiri árið 1985 en 2007. Árið 1985 var umfjöllun um íþróttir barna og 
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unglinga 13% en 6% árið 2007, þar sem bæði börn og fullorðnir komu fyrir var 

umfjöllunin 8% árið 1985 en 3% árið 2007.  

Nú kann að vera að mismunurinn milli ára sé til kominn vegna þess að hlutfall 

frétta af erlendum vettvangi sé að aukast.  Þegar eingöngu er litið á innlendar fréttir 

kemur hins vegar í ljós að sú getur ekki verið ástæðan fyrir minnkandi hlut barna og 

unglinga í íþróttafréttum. 
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Mynd 2 Skipting innlendra frétta milli aldurshópa 
 
Á þessari mynd eru aðeins teknar fyrir innlendar fréttir, fáar ef einhverjar erlendar fréttir í 

héraðsmiðlunum gera það að verkum að hlutfall þeirra breytist ekki svo mikið. En vegna 

þess að þeir koma fyrir bæði árin, 1985 og 2007 ættu niðurstöðurnar samt að vera 

sambærilegar við Mynd 2. Eins og sjá má eru fréttir um börn fleiri árið 1985 en 2007. 

Það er svo enn meiri munur milli tímabila ef teknar eru fréttir sem börn koma fyrir á 

einhvern hátt í fréttinni þ.e.a.s. bláu súlunni bætt við þá gulu.  
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4.2. Það er meiri umfjöllun um börn og unglinga í héraðsfréttablöðum en 

landsfréttablöðum 

Önnur rannsóknartilgátan laut að því hvort munur væri á umfjöllun um íþróttir barna og 

unglinga eftir því hvort um væri að ræða héraðsfréttamiðil eða landsmiðil.  Þessi tilgáta 

byggðist á því að höfundar þessarar rannsóknar sáu mun minni umfjöllun af börnum í 

íþróttum t.a.m. í Morgunblaðinu en í norðlenska héraðsmiðlinum Vikudegi.  

Í ljós kom að áhyggjur okkar og vangaveltur voru á rökum reistar miðað við 

niðurstöðurnar sem sjá má út úr töflunum hér að neðan. 
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Mynd 3 Hlutfall frétta af börnum 
 
Myndin sýnir að árið 1985 var hlutfallið um íþróttatengd umfjöllunarefni hjá blöðunum 

mjög svipað. Í fréttum þar sem bæði komu fyrir fullorðnir og börn var hlutfallið einnig 

svipað, hallar þó frekar á Morgunblaðið. Árið 2007 eykst umfjöllunin um börn og 

unglinga mikið hjá Vikudegi miðað við Dag en mikið hrun er hjá Morgunblaðinu sem er 

aðeins með eina frétt um börn og unglinga. 
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Mynd 4 Munur milli héraðs- og landsfréttablaða 
 
Hlutfall íþróttafrétta um börn og unglinga er hærra í héraðsfréttamiðlum eða 20% og 11% 

um fréttir þar sem bæði fullorðnir og börn áttu í hlut. Í landsfréttamiðlum er hlutfallið 6% 

þar sem börn og unglingar áttu í hlut og 3% þar sem bæði var fjallað um börn og 

fullorðna. Munurinn er því mikill eða 22% héraðsmiðlunum í hag. 
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4.3. Mikill meirihluti umfjallanna um íþróttir barna og unglinga er um 

íþróttir stráka 

Í ljósi þess mikla kynjamismunar sem komið hefur fram í rannsóknum á umfjöllun um 

íþróttir almennt og þeim rannsóknum sem áður hafa verið hafðar til viðmiðunar í þessari 

rannsókn, er eðlilegt að velta því fyrir sér hvernig því er háttað í fréttum sem snúa að 

börnum og unglingum. Þriðja tilgáta okkar fullyrðir að meira sé fjallað um íþróttir stráka. 
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Mynd 5 Kynjahlutfall milli aldurshópa 
 
Þegar litið er á allar íþróttafréttir má sjá að hlutfallið milli karla og kvenna er ekki 

ósvipað því sem kom t.a.m. fram í rannsókn Önnu Guðrúnar (2007), Íþróttafréttir í 

dagblöðum. Hlutur kvenna þar mældist 10% en hlutur karla um 87%.  Sú staðreynd að 

kynjahlutfallið er svipað og í þeirri rannsókn, sem tók fyrir allt árið, bendir ennfremur til 

þess að þær 316 greinar sem hér eru til skoðunar séu ekki frábrugðnar því sem almennt 

gerist í dagblöðum.  Þegar horft er eingöngu á fréttir þar sem börn og unglingar koma við 

sögu má hins vegar sjá nokkuð aðra og kannski jákvæðari mynd því þar er eðlilegt 

hlutfall drengja. Þó eru fréttir sem eingöngu fjalla um stelpur enn mjög lágt.
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Mynd 6 Kynjahlutfall milli héraðs og landsmiðla 
 
Ef bornir eru saman Dagur og Vikudagur annars vegar og Morgunblaðið hins vegar þá 

kemur í ljós að hlutfallið milli kynjanna hjá héraðsfréttamiðlunum eru 60% á móti 10% 

körlum í hag og 30% þegar um bæði kynin eru um að ræða. Hvað viðkemur 

Morgunblaðinu þá eru umfjöllun um karlkynið enn mjög hátt miðað við konur. 

Umfjöllun um konur er þó litlu meiri í Morgunblaðinu en héraðsmiðlunum. 
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Mynd 7 Aldursskipt kynjahlutfall milli héraðs- og landsfréttablaða, bæð árið 1985 og 
2007 
 
Á þessari mynd eru börnin aðskilin fullorðna fólkinu og sést þá að kvenkynshlutfallið 

heldur sér nokkurn vegin jafnt en karlkynshlutfallið eykst á kostnað frétta með blönduðu 

kyni. Fréttir þar sem bæði karlar og konur koma fyrir er mun frekar að finna í 

héraðsfréttamiðlum en í landsfréttamiðlum. Það er athyglisvert þegar allar myndirnar af 

hlutföllum kyns eru skoðaðar þá er hlutfall kvenkyns nánast alltaf það sama, á bilinu 10% 

– 15%. Það breytist ekki, þó sérstaklega séu tekin fyrir aldur, tímabil eða gerð miðla, 

alltaf er sama lága hlutfall kvenna í íþróttafréttum. Áhyggjuefni sem verður að breyta í 

náinni framtíð en hugsanleg ástæða fyrir því getur verið að fyrirmyndir hjá stúlkunum eru 

ekki nógu margar og áberandi. Það getur þó stafað af því að konur fá ekki næga 

umfjöllun en e.t.v. er af færri afreksíþróttakonum að taka en afreksíþróttamönnum fyrir 

blöðin.   
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4.4. Yfirgnæfandi meirihluti frétta er um boltaíþróttir  

Samkvæmt rannsókn Önnu Guðrúnar (2007), Íþróttaefni í dagblöðum, eru það 

boltaíþróttirnar sem fá mesta umfjöllun í dagblöðunum. Áhugavert er því að skoða 

hvernig því er farið í þessari rannsókn og hvort úrtakið okkar endurspegli aðrar stærri 

rannsóknir. Einnig voru börn aðgreind sérstaklega. 
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Mynd 8 Hlutfall frétta um íþróttagreinar 
 
Í þessari rannsókn voru boltaíþróttirnar á myndinni hér að ofan skilgreindar sérstaklega 

en aðrar íþróttagreinar fóru undir samnefndan flokk. Á þessari mynd hefur hver grein jafn 

mikið vægi þ.e.a.s. ein grein sem er 50 dálksentímetrar hefur jafn mikið vægi og grein 

sem þekur hálfa síðu, 450 dálksentímetra. Í umfjöllun dagblaðana sem skoðaðar voru er 

þrátt fyrir það ljóst að boltagreinarnar eru í aðalhlutverki þegar kemur að íþróttafréttum. 

Þessi mynd sýnir allt þýðið þ.e.a.s. öll blöðin, bæði tímabilin, fullorðna og börn. 
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Mynd 9 Handbolti 
 
Samanburður á blöðunum og milli tímabila á handboltaumfjöllun. Athyglisvert að 

hvorugur miðillinn 2007 fjallar um handbolta hjá börnum. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Dagur
1985

Vikudagur
2007

Mbl. 1985 Mbl. 2007

%
Bæði

Fullorðnir

Börn og unglingar

 

Mynd 10 Fótbolti 
 
Samanburður á umfjöllun um knattspyrnu í blöðunum og milli tímabila. Athyglisvert að 

mest umfjöllun boltaíþróttanna um börn og unglinga er í fótbolta.  
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Mynd 11 Körfubolti 
 
Samanburður á umfjöllun um körfubolta í blöðunum og milli tímabila. Athyglisvert að 

aðeins Dagur segir fréttir af börnum í körfubolta. 
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Mynd 12. Aðrar íþróttagreinar 

Samanburður á umfjöllun um aðrar íþróttagreinar í blöðunum og milli tímabila. 

Athyglisvert að algengara er meðal annarra íþróttagreina að bæði börn og fullorðnir koma 

fyrir í sömu greininni. Getur stafað af því að þarna er fjallað um greinar eins og skíði 

frjálsar golf o.fl. þar sem oft margir aldurhópar keppa saman á einu móti t.d. landsmótum. 
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4.5. Er fjölbreytileiki íþróttafrétta að aukast á milli tímabila í samræmi 

við aukna fjölbreytni í ástundun íþróttagreina? 

Fimmta tilgátan laut að fjölbreytileika í umfjöllun blaðanna og að hann væri að aukast í 

samræmi við aukna fjölbreytni í ástundun íþróttagreina. Þessi tilgáta byggðist einmitt á 

þeirri staðreynd sem áður hefur verið greint frá að fjölbreytni í ástundun íþróttagreina er 

að aukast. Þess vegna var gengið út frá því að blöðin sinni þessum aukna áhuga 

almennings á öðrum íþróttum í meira mæli nú en áður þekktist.  
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Mynd 12 Fjölbreytileiki íþróttagreina eftir miðlum – allir aldursflokkar 
 
Boltaíþróttir skipa heldur minni sess hjá Degi og Vikudegi en hjá Morgunblaðinu.  

Héraðsfréttablöðin eru með fjölbreyttari íþróttaumfjöllun samanber þessari mynd og 

minnkar munurinn á boltagreinum og öðrum milli þessara tveggja tímabila, sem ætti að 

teljast eðlileg og góð þróun. Hjá Morgunblaðinu er hinsvegar þróun í öfuga átt miðað við 

aukningu íþróttagreina og fjölda þeirra sem stunda aðrar íþróttir milli tímabila.  
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Ef litið er á hvernig þessi þróun hefur verið í umfjöllun um börn og unglinga eingöngu 

þarf fyrst að hafa í huga hversu fáar þær fréttir eru.  Þannig var aðeins ein umfjöllun um 

börn og unglinga í Morgunblaðinu árið 2007. 
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Mynd 13 Fjölbreytileiki íþróttagreina eftir miðlum – börn og unglingar 
 
Þegar kemur að fjölbreytileika umfjallanna um íþróttir barna og unglinga í þessum 

miðlum þá vænkast enn hagur héraðsfréttamiðlanna hvað varðar meiri fjölbreytileika á 

milli tímabila. Hlutfallið hjá Degi árið 1985 var 75% á móti 25% en hjá Vikudegi 2007 

var hlutfallið 55% á móti 45% öðrum greinum í hag. Í fyrsta og eina skiptið í þessari 

rannsókn er áður eðlilegt hlutfall, normið, brotið upp. Hjá Morgunblaðinu 1985 var 

hlutfallið boltaíþróttum í hag en tölur yfir Morgunblaðið árið 2007 eru varla marktækar 

því aðeins var um eina grein að ræða og hefur hún eins og sjá má, verið um boltaíþrótt. 

Það er samt sem áður áhyggjuefni fyrir Morgunblaðið hversu lítil fjölbreytni er í 

umfjöllun þeirra um börn og unglinga, sérstaklega ef blaðið er borið saman við 

héraðsmiðilinn. 
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4.6. Innihald íþróttagreina skoðað nánar 

Til að gera sér betur grein fyrir hvar athygli og áherslur dagblaðanna liggja voru gerðar 

enn ítarlegri greiningar. Þær tóku meðal annars á stærðum þeirra, viðmælendum áherslu 

mynda og fleira. Niðurstöðurnar eru ekki allar um börn vegna þess hve fáar greinar eru 

oft um börn í vissum flokkum. Viðmælendur frétta voru þó sérstaklega greindir niður á 

næstu mynd þar sem hún viðkemur síðustu tilgátu okkar sem sagði að meira væri talað 

við börn í héraðsfréttablöðum en landsfréttablöðum 
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Mynd 14 Viðmælendur í fréttum 
 
Á milli 20 – 30% frétta í blöðunum fjórum innihéldu viðmælendur, engin viðtöl voru þó 

við börn í héraðsfréttablöðunum. Í Morgunblaðinu var þó frekar talað við börnin, 

sérstaklega árið 1985. Um 70% frétta innihalda þó engin viðtöl, sama á hvaða miðil eða 

ár er litið.  
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Hér á eftir verður litið nánar á greinar sem innihalda viðtöl hjá Morgunblaðinu og í 

leiðinni reynt að sjá hvort Morgunblaðið er á einhvern hátt að breyta umfjöllun sinni eins 

og rætt var um í öðrum kafla rannsóknarinnar.  
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Mynd 15 Munur á viðtölum erlendra og innlendra frétta hjá Morgunblaðinu 
 
Viðtöl vegna erlendra frétta fækkar milli tímabila hjá Morgunblaðinu en viðtöl vegna 

innlendra frétta er að aukast töluvert. Þó eru ennþá 65% innlendra frétta þar sem ekki er 

vitnað í neinn, árið 1985 var ekki vitnað í neinn í 72% tilvika innlendra frétta. Ekki má 

horfa fram hjá því að þetta eru allar fréttir og styttri fréttir í Mbl. árið 2007 eru mun fleiri 

en í Mbl. 1985. Við skulum því næst líta á innlendar fréttir sem flokkaðar voru sem 

aðalfréttir eða almenn frétt, sleppa stuttu fréttunum og tilkynningum. 
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Mynd 16 Viðtöl eða tilvitnanir í Morgunblaðinu 2007 
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Mynd 17 Viðtöl eða tilvitnanir í Morgunblaðinu 1985 
 
Niðurstöður töflu 17 og 18 tekin saman; Þegar styttri fréttum hjá Morgunblaðinu 2007 er 

sleppt má sjá mikinn mun á viðtölum, 85% aðalfrétta innihalda viðtöl 2007 en aðeins rúm 

40% árið 1985. Sömu niðurstöður eru úr almennu fréttunum, dregst þó aðeins saman. 

Greinilegt er miðað við þessar myndir að umfjöllun um íþróttir er að breytast.  
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4.6.1. Áhersla frétta 

Allar fréttir voru greindar eftir áherslum þeirra og hvort þær voru jákvæðar eða 

neikvæðar. Þetta er að sjálfsögðu stundum huglægt mat höfunda en það er þó samræmi í 

því mati. Hér á eftir verða þessir þættir skoðaðir nánar og er þá hægt að gera sér grein 

fyrir áherslum blaðanna. 
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Mynd 18 Einstaklingur eða hópur 
 
Á þessari mynd er allt þýðir dregið saman og innihald hverrar fréttar fyrir sig greint. Það 

sem e.t.v. vekur hvað mesta athygli eru stóru súlurnar hjá börnum og unglingum annars 

vegar og hjá fullorðnum hins vegar. Áherslumunur milli aldurshópa er algjör, hjá börnum 

er það athyglin sem beinist að hópnum en á einstaklinginn hjá fullorðnum.  
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Mynd 19 Einstaklingur eða hópur eftir aldri 
 
Þegar breyturnar einstaklingur og aðeins minna einstaklingur hafa verið dregnar saman 

og eins með hópinn þá koma sterkari niðurstöður í ljós. Í 60% tilvika er fjallað frekar um 

einstaklinginn í fréttum af fullorðnum en aðeins í 38% tilvika þegar fjallað er um börn og 

unglinga. 55% greina sem fjalla um börn og unglinga eru skrifaðar um hópinn á móti 

26% greina hjá fullorðnum. Mjög svipaðar niðurstöður eru, þegar fjallað er bæði um 

fullorðna og börn í sömu greininni og þegar einungis er fjallað um fullorðna. Af þessum 

tveimur myndum, 19 og 20,  að dæma er fjallað um hóp barna en um einstaklinginn hjá 

fullorðnum.    

 



B.A. ritgerð  Íþróttir barna og unglinga í dagblöðum 

Hlynur Birgisson og Ólafur Már Þórisson 33 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Jákvæð Hvorki né Neikvæð

%
Börn og unglingar
Fullorðnir
Bæði

 
Mynd 20 Jákvæðar og neikvæðar fréttir 
 
Hlutfall jákvæðra og neikvæðra frétta er mjög svipað milli aldurshópa, sjaldnast var þó að 

finna neikvæða frétt um börn eða aðeins í 3% tilvika, miðað við í 7% tilvika hjá 

fullorðnum. Þegar fjallað var um báða aldurshópana saman voru einnig aðeins 6% 

fréttanna neikvæðar. Jákvæðar fréttir voru í miklum meirihluta allra frétta sem skoðaðar 

voru í þessari rannsókn, um börn voru 83% fréttanna jákvæðar og 69% frétta af 

fullorðnum voru jákvæðar. Af þessum niðurstöðum er því hægt að ætla að ekki mikill 

munur hafi verið milli blaða og því þótti ekki nauðsynlegt að reikna það út fyrir hvert 

blað, milli héraðs- og landsmiðla né milli tímabila.  
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4.6.2. Áhersla mynda 

Myndir segja meira en þúsund orð, eins og einhvers staðar segir, það er því áhugavert að 

sjá á hvað er lagt áherslu með myndum sem fylgja greinum. Ekki eru þó myndir með 

öllum greinum og er þýðið því minna hér en í niðurstöðunum að ofan. 
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Mynd 21 Myndir með fréttum 
 
Algengast er að myndir fylgi greinum með börnum ef marka má þessa niðurstöðu. Ekki 

mikill munur er hjá fullorðnum hvort grein sé með eða án myndar. Algjört jafnræði ríkir 

svo þegar bæði er fjallað um börn og fullorðna í sömu grein.   
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Mynd 22 Áhersla mynda eftir aldri 
 
Áhersla ljósmynda er hins vegar mjög ólík ef litið er til þess hvort fjallað sé um börn eða 

fullorðna og eru raun í samræmi við niðurstöður um áherslur greinar.  Hjá börnunum er 

það í 66% tilvika sem myndin einblínir á hópinn frekar en einstaklinginn. Hjá fullorðnum 

snýst hins vegar hlutfallið við, með miklum öfgum en 88% ljósmynda einblína á 

einstaklinginn meðan aðeins 12% einblína á hóp fullorðna eða eru hlutlausar.  
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5. Umræður 

Í þessari rannsókn hefur verið leitað svara við þeirri megin spurningu hvernig fjölmiðlar 

fjalla um íþróttir barna og unglinga. Tekin voru fyrir tvö dagblöð, Morgunblaðið sem er 

landsfréttablað og síðan Dagur (síðar Vikudagur) sem er héraðsfréttablað á tveimur 

ólíkum tímum, árið 1985 og síðan 2007. Meðal annars var skoðað hver væri munurinn á 

milli héraðsfréttablaðs annars vegar og landsfréttablaðs hins vegar, einnig var skoðað það 

hvort umfjöllun um þetta efni er meiri eða minni í dag en áður. Hér á eftir er leitast við að 

draga saman niðurstöður rannsóknarinnar, útskýra þær og setja í samhengi við þær 

tilgátur sem lagðar voru fram í upphafi ásamt því að bera þær saman við fyrri rannsóknir. 

Vísað verður til taflna og mynda niðurstöðunum til stuðnings. Rannsóknarspurningin sem   

sett var fram ásamt tilgátum verða ræddar og þær annað hvort studdar eða felldar.  

 

5.1. Var meiri umfjöllun um íþróttir barna og unglinga á níunda 

áratuginum en í dag? 

Á Mynd 3, kemur fram að umfjöllun um börn í íþróttum var meiri árið 1985 en hún er í 

dag. Árið 1985 var hlutfallið samtals hjá bæði Morgunblaðinu og Degi 13% árið 1985 en 

árið 2007 var umfjöllunin komin niður í 6%. Þar með var sú  tilgáta okkar studd: Það var 

meiri umfjöllun um íþróttir barna og unglinga áður en hún er í dag. Ef litið er á málin 

útfrá þeim sjónarhóli að íþróttir hafi samfélagslegt gildi má halda því fram að þessi þróun 

sé óæskileg og ekki í takt við þann samfélagslega tilgang sem íþróttir barna hafa og 

kemur ætið betur í ljós í rannsóknum. Líklega eru það hagnaðarsjónarmiðin sem ráða 

ferðinni hér á landi og karlar og boltaíþróttir er það sem gefur mest af sér. Við gætum 

tekið nágrannaþjóðir okkar til fyrirmyndar í þessum efnum, í Noregi er annar bragur á 
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þessu, þar eru mikið jafnræði í íþróttaumfjöllun, bæði hvað varðar fjölbreytileika og 

kynja og ekki síst hvað varðar börnin. Þar virðast íþróttafréttamenn vera meira vakandi 

gagnvart mikilvægi jafnræðis í þeim efnum og íþróttafréttamenn virtust meira meðvitaðri 

um áhrif sín og skyldur í þeim efnum (Gunnar Einarsson, 2004). 

 

5.2. Héraðsblöðin sinna íþróttum barna og unglinga betur en landsblöðin 

Börn og unglingar eru umtalsvert líklegri til að koma fyrir í íþróttafréttum í Degi og 

Vikudegi en í Morgunblaðinu. Þau voru á svipuðu róli á fyrra tímabilinu sem við 

skoðuðum eða árið 1985. Mynd 1 sýnir að Dagur mældist með 12,5% og Morgunblaðið 

með 13%. Mikill viðsnúningur er síðan þegar kemur að seinna tímabilinu árið 2007, en 

þar eykst umfjöllunin hjá héraðsfréttamiðlinum, fer í 25,5% á meðan umfjöllunin dregst 

verulega saman hjá Morgunblaðinu, fer niður í 0,5%. Mynd 3 sýnir að samtals er 

munurinn 20% á móti 6% héraðsfréttamiðlinum í hag. Þar með er fyrsta tilgátan sem við 

lögðum fram í upphafi studd: Það er meiri umfjöllun um íþróttir barna og unglinga í 

héraðsfréttamiðlum heldur en landsfréttamiðlum. Ekki er hægt að bera þessar niðurstöður 

við aðrar eldri rannsóknir, en ljóst er að þetta eru niðurstöður sem við mátti búast því 

héraðsfréttablöðin ættu að vera áhugasamari að fjalla um þetta efni í sinni nærumfjöllun. 

Það sem kemur mest á óvart í þessari rannsókn er niðursveiflan hjá Morgunblaðinu og 

það sinnuleysi sem kemur fram í seinna tímabilinu sem kannað var. Erfitt er að útskýra 

þessa niðursveiflu milli tímabilana en þetta kemur ekki vel út fyrir Morgunblaðið. 
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5.3. Enn er kynjamunurinn mikill, einnig hjá börnum 

Kynjamunur í íþróttaumfjöllun hefur verið mikill og þar hallar verulega á konur. Í 

Evrópusamvinnuverkefninu Sport, Media and Steriotypes sem minnst var á fyrr þá kom í 

ljós að hlutföllin á Íslandi voru 69% á móti 18% frétta körlum í hag. Í þessari rannsókn er 

jafnvel enn meiri munur, 85% karlar á móti 12% hjá konum. Hvað börnin varðar er 

munurinn minni og er það góðs viti, en eins og sjá má á mynd 5 eru hlutföllin samt ekki 

eins góð og æskilegt væri. Ástæðan gæti fyrst og fremst verið sú að hlutfallslega stunda 

fleiri strákar íþróttir en stelpur samkvæmt rannsókn sem gerð var árið 2006 um heilsu og 

lífskjör skólanema á Íslandi. Í henni kemur fram að 30% stráka á móti 22% hjá stelpum 

stunda íþróttir eftir skóla (Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan Ólafsson 

og Andrea Hjálmsdóttir, 2006). Það getur líka verið, eins og nefnt var í 

niðurstöðukaflanum, að of fáar konur séu fyrirmyndir fyrir ungar stúlkur. Einnig getur 

verið að þar sem strákar eru í íþróttum sé meiri keppni en þar sem stelpur eru í íþróttum, 

þar sé meira leikur og því áhugaverðara fyrir miðlana að fjalla um strákana. En þetta er 

ekki góð útskýring á þessari mismunun ef rétt er og ljóst að miðlarnir þurfa að taka sér 

tak á þessum vettvangi. Spurningin er hvað sé hægt að gera? Fjölmiðlarnir gætu til dæmis 

sett sér jafnréttisstefnu eins og mörg fyrirtæki er komin með, þ.e.a.s. að hlutföllin milli 

kynjanna verði að vera jafnari. Varla er áhugi hjá miðlunum á að koma með slíka stefnu 

inn í íþróttaumfjöllun hjá sér eins og staðan er í dag þar sem karllæg umræða og 

umfjöllun nýtur sín sem best. Margt þyrfti að breytast, bæði hjá forustumönnun 

fjölmiðlanna og hjá íþróttafréttariturunum sjálfum sem og til þyrfti að koma þrýstingur 

frá lesendum. Ljóst er þó að þessi kynjamunur er of mikill og breytinga er þörf til að rétta 

af þennan kynjahalla. 
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5.4. Fjölbreytileiki íþróttafrétta 

Fyrirfram var gert ráð fyrir umfjöllun um boltaíþróttir væri að líkindum fyrirferðamest í 

fjölmiðlum en þó hefði umfjöllun um aðrar íþróttagreinar aukist í takt við aukna 

fjölbreytni í ástundun íþrótta. Sú tilgáta okkar stóðst hins vegar ekki. Tilgátan að 

boltaíþróttirnar séu fyrirferðamestar er þó studd. Eins og sjá má á Mynd 8 er fótboltinn 

enn með yfirburðarumfjöllun árið 2007 eða 48% umfjöllun, sem þýðir að önnur hver frétt 

sem birtist í blöðunum er um fótbolta að einhverju leyti. Handboltinn er í öðru sæti með 

24% körfubolti með 10% af allri íþróttaumfjöllun blaðanna og allar aðrar íþróttir eru svo 

aðeins með 18% umfjöllun. Ekki munar miklu milli ára í þessari rannsókn, fótboltinn 

hefur dregist lítillega saman meðan handboltinn hefur aukist að sama skapi lítillega. 

Þessar niðurstöður eru í takt við rannsóknir bæði Félagsvísindastofnunar og Viðars 

Halldórssonar. Eina verulega breytingin er sú að næst mest er fjallað um frjálsar íþróttir í 

könnun Viðars en þær ná ekki upp fyrir körfubolta, sem er í þriðja sæti, í þessari 

rannsókn. Með áður gefnar forsendur, ásamt því að miðlum sem fjalla um íþróttagreinar 

hefur einnig fjölgað, dróst hlutfall annarra íþróttagreina en boltagreina saman milli 

tímabila. Árið 1985 voru umfjallanir um aðrar íþróttagreinar 19% en 18%, 2007. Er þetta 

ekki í neinum takt við þær röksemdir sem lagðar voru fram. Morgunblaðið stóð sig 

sérstaklega illa og það er Vikudagur sem bjargar því að hlutfallið er ekki enn verra milli 

tímabila. Vikudagur eykur hlutfall umfjallana um aðrar íþróttagreinar úr 25%, í Degi í 

45% umfjöllun um aðrar greinar. Þessi þróun er sú jákvæðasta sem hægt er að draga fram 

þegar þessi tilgáta er skoðuð. Morgunblaðið var hinsvegar aðeins með eina frétt um börn 

árið 2007 og því ekki hægt að vænta breytinga hjá þeim. Reyndar er það svo að umfjöllun 
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Morgunblaðsins árið 1985 var mjög einsleit og var yfir 70% allrar umfjöllunar um 

boltaíþróttirnar þrjár, hjá börnum. 

Á myndum 9, 10, 11 og 12 eru íþróttagreinarnar greindar út frá því, hvað hátt hlutfall 

börn og unglingar fá af heildarumfjöllun. Áhugavert er að skoða sérstaklega körfuboltann 

en aðeins Dagur fjallar um körfubolta barna og unglinga. Allar körfuboltagreinar hinna 

blaðanna eru um fullorðna. Umfjöllun um börn og unglinga í handbolta er einnig léleg 

hjá blöðunum ef undan er skilin Dagur þar sem hlutfallið er jafnt milli barna og fullorðna. 

Vikudagur og Morgunblaðið 2007 eru ekki með eina grein um handbolta barna, þrátt fyrir 

að skoðað sé tímabil þar sem úrslit eru að ráðast á Íslandsmóti þess aldursflokks. 

Fótboltinn er jafnari en þó mætti gera betur og þá sérstaklega hjá Morgunblaðinu 2007, 

Vikudagur er í þokkalegu jafnvægi með rétt tæpa 30% umfjöllun um börn.  

 

5.5. Yngri viðmælendur blaðanna eru fleiri hjá héraðsblöðunum en 

landsblöðunum.  

Meiri tími og auðveldara aðgengi eru forsendur sem lagðar eru til grundvallar því að 

héraðsfréttablöðin ættu að hafa fleiri viðmælendur en dagblað á landsvísu í umfjöllun 

sinni um íþróttir barna og unglinga. Það ætti að gera umfjöllunina líflegri og 

eftirsóknarverðari en ella, sem leiðir til meiri sölu á blaðinu ef markaðurinn virkar 

eðlilega. Þessi tilgáta stenst hins vegar enganvegin. Ekkert viðtal við barn eða ungling 

birtist í þeim greinum sem skoðaðar voru. Spyrja má hvað veldur því að hvorki Dagur né 

Vikudagur ræða beint við börn og unglinga í þeim greinum sem birtast. Það sem lagt var 

upp með sem röksemd fyrir því að svo væri ekki gæti hafa snúist upp í andhverfu sína 

þ.e.a.s. annað hvort metnaðarleysi eða tímaleysi starfsmanna. Morgunblaðið 1985 er þó 
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með besta hlutfallið, þrátt fyrir að það sé lágt. Það var hinsvegar bara ein grein um börn 

og unglinga 2007 hjá Morgunblaðinu en í þeirri grein var tekið viðtal eða vitnað í barnið 

eða unglinginn. Allar ályktanir um fjölda barna og unglinga sem koma fram sem 

viðmælendur þarf þó að draga með ítrustu varkárni þar sem þessi tilvik eru mjög fá. 

Vegna þess hversu fá viðtöl voru við börn er í reynd ekki hægt að fjalla nánar um þessa 

tilgátu úr frá börnum. Við gerðum þó nánari rannsókn á viðmælendum blaðanna og þar 

kom m.a. fram að héraðsfréttablöðin tvö eru með hlutfallslega fleiri viðtöl við fullorðna 

en Morgunblaðið. En vegna þess að Morgunblaðið segir mun fleiri smærri fréttir og 

erlendar fréttir var ákveðið að greina Morgunblaðið betur. Fram kemur á mynd 16 að 

viðtölum með innlendum greinum er að fjölga hjá Morgunblaðinu 2007 miðað við fyrra 

tímabilið. Eins og talað var um í kafla tvö þá þarft nauðsynlega að breyta umfjöllun um 

kappleiki, sérstaklega fótbolta þar sem bæði er farið að sýna beint frá leikjum, eins voru 

tveir markaþættir eftir hverja umferð síðastliðið sumar, bæði á Rúv og Stöð 2 Sport (þá 

Sýn). Lýsing á leikjum í dagblaði deginum eftir er því að mestu orðin óþörf. 

Fréttaflutningur af þessu tagi var þó algengur 1985 enda aðgengi að íþróttum í sjónvarpi 

ekki nándar nærri eins mikið og raunin er árið 2007. Það að tala við leikmenn og fá þeirra 

álit á leiknum virðist því vera aðeins að aukast og er það jákvætt. Að ósekju hefði 

munurinn þó mátt vera meiri en 7%. Hægt er að auka þennan mun með því að þrengja 

aðeins greininguna, t.a.m. með því að taka út minni fréttir og tilkynningar en þá kom í 

ljós, samkvæmt myndum 17 og 18 að viðtöl með stærri fréttum hafa aukist mikið eða um 

rúm 100 prósent frá 1985. Þó minna sé, eru viðtölum eða tilvitnunum í almennum fréttum 

að aukast milli tímabila. Yfir helmingur þeirra frétta inniheldur tilvitnun að einhverjum 

toga, miðað við aðeins rétt rúman þriðjungur 1985. Líklegt er því að umfjöllun um fréttir 
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af kappleikjum sé að breytast upp að vissu marki, erfitt er þó að dæma um það með 

megindlegri rannsókn. 

 

5.6. Áhersla frétta og mynda í umfjöllun um börn  

Í rannsókninni var einnig skoðuð áhersla frétta og er margt áhugavert sem þar kemur 

fram. Svo dæmi séu tekin má sjá vel á myndum 19 og 20 að umfjallanir um börn og 

unglinga snúast mest um hópinn. Hjá fullorðnum er áhersla umfjöllunar um fullorðna á 

einstaklinginn. Þetta er eðlilegt því spyrja má hvort það sé eðlileg að blaðamenn dragi eitt 

barn út úr umræðunni þar sem fleiri eiga í hlut. Auðveldara er að gera það hjá fullorðnum 

þar sem fyrirfram eru ákveðnar ímyndir um einstaklinga. Ákveðinn maður eða kona á að 

vera aðalleikmaður einhvers liðs og því auðvelt að draga hann eða hana fram í kastljósið. 

Hvort sem það er fyrir gott eða slæmt gengi. Hlutlaus umræða þ.e.a.s. hvorki um 

einstaklinginn né hópinn er sjaldgæf enda ekki oft sem fjallað er um eitthvað annað. 

Einnig voru kannaðar jákvæðar og neikvæðar fréttir en skemmst er frá því að segja að 

flestar fréttir sem voru skoðaðar voru jákvæðar, hjá fullorðnum jafnt sem börnum og 

unglingum. Rétt yfir 80% frétta af börnum voru jákvæðar og aðeins 3% þeirra neikvæðar, 

aðrar voru hlutlausar. Það skal þó tekið fram hér að skilgreining á neikvæðri frétt var ekki 

skilgreint eftir úrslitum eða gengi liðs/einstaklings heldur aðeins ef fréttin var þannig úr 

garði gerð að íþróttafólkið hafði gert sér eitthvað til skammar, t.d. lyfjahneyksli, 

slagsmál, eða eitthvað annað sem almennt er litið á sem skammarlegt eða neikvætt 

athæfi. Ef einhversstaðar, þá mætti búast við því að fréttir af fullorðnum væru frekar 

neikvæðar en svo var ekki. Aðeins í 7% tilvika voru fréttir af fullorðnum neikvæðar. 
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Hlutlausar fréttir voru þó fleiri hjá fullorðnum eða um 25% frétta. Af þessu hlíst að 

almennt séð eru íþróttafréttir jákvæðar ef mið er tekið af þessari rannsókn og er það vel.  

Myndir voru sérstaklega greindar á sama hátt og greinarnar en þar kom fram að í 60% 

tilvika þegar fjallað er um börn eða unglinga fylgir mynd fréttinni. Það er 12% meira en 

þegar fjallað er um fullorðna. Það er jákvætt því fátt gleður líklega börnin meira en að fá 

myndir af sér í blöðunum. Líkt og í greinunum er áhersla myndanna á hópinn hjá börnum 

en á einstaklinginn hjá fullorðnum. Sömu röksemdir má nota við myndirnar og greinarnar 

um það afhverju munurinn er svo mikill á hópum og einstaklingum eftir aldri. 

Upplýsingar um greiningu ljósmyndanna má sjá á myndum 22 og 23 í 

niðurstöðukaflanum.     
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6. Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að sýna fram á mun umfjöllunar um íþróttir barna og 

unglinga í héraðsfréttamiðlum annars vegar og landsfréttamiðlun hins vegar. Rannsóknin 

var gerð með þeirri tilgátu að héraðsfréttablöðin sinntu þeim betur. Sú tilgáta var studd en  

þrátt fyrir það var margt sem kom á óvart í þessari rannsókn. Sérstaklega kom á óvart 

hvað Morgunblaðið kom illa út árið 2007. Þrátt fyrir flestar fréttir, voru fæstar fréttir þar 

um börn og unglinga. Annað sem kom á óvart var hvað kynjamunurinn byrjar snemma, 

kynjamunurinn á íþróttaumfjöllun meðal fullorðinna er ótvíræður í okkar og fyrri 

rannsóknum um efnið. Það að kynjamunurinn er líka mikill meðal barnanna er 

umhugsunarefni og vert að skoða betur. Í rannsókn sem við notuðum til hliðsjónar kemur 

fram að nánast ríkir jafnræði á ástundun kynjanna til íþróttaiðkunar hjá börnum. Því geta 

blöðin ekki borið það fyrir sig að munurinn sé kominn til vegna þess að fleiri strákar en 

stelpur stundi íþróttir og þess vegna sé meiri umfjöllunin um stráka.  

Birgir Guðmundsson (2004) segir í bók sinni Miðjan er undir iljum þínum að 

héraðsfréttamiðlar skipta miklu máli fyrir byggðalög sín, þau skapa umræðu um lýðræði, 

atvinnu, lífsgæði og ekki síst íþróttir á svæðinu. Héraðsfréttablöðin, með sinni 

nærumfjöllun, ættu því að vera betur í stakk búin að gera íþróttum barna og unglinga skil 

en landsfréttamiðlarnir. Til að þau geti gert það enn betur telur Birgir að það þurfi frekar 

einfaldar stuðningsaðgerðir til að bæta rekstraskilyrði þessara miðla, en flest berjast þau 

við erfið rekstraskilyrði. Stjórnvöld hafa yfirlýsta búsetustefnu og það ætti því að vera 

auðvelt að réttlæta stuðning ríkisvaldsins við þessa miðla. Horfa má líka í kringum okkur 

og taka aðra þjóðir okkur til fyrirmyndar, þá sérstaklega Noreg. Þar er fjölbreytni og 

jafnrétti grundvallaratriði í hugsun fjölmiðlalöggjafar landsins. 
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Sú hugleiðing að ef héraðsfréttamiðlarnir fjölluðu enn meira um íþróttir unglinga en þeir 

gera nú, hvaða áhrif myndi það hafa á landsfréttamiðlana? Myndu þeir auka sína 

umfjöllun, vegna þess að þeir líta á héraðsfréttablöðin sem ákveðna fréttauppsprettur. Eða 

myndu þeir minnka umfjöllunina enn frekar og líta þannig á það að héraðsfréttamiðlarnir 

sinni þessum fréttaflokki það vel að óþarfi sé að gera honum skil að einhverju ráði. 

Líklega er einblínt um of á keppnisíþróttir hér á Íslandi í fjölmiðlum og þá sérstaklega 

boltagreinar. Nær væri að auka fjölbreytnina í íþróttaumfjölluninni og þá er ekki ólíklegt 

það vakni meiri áhugi á hreyfingu meðal almennings. Baden – Powell (2007) stofnandi 

skátahreyfingarinnar sagði eitt sinn að hann væri ekki hrifinn af knattspyrnuleikjum, þar 

væru 22 leikmenn að hreyfa sig en 40 þúsund áhorfendur væru óvirkir á meðan. 

Hugsunin hjá honum hefur eflaust verið að einblínt væri um of á keppnisleiki en 

viturlegra væri að leggja áherslu á íþrótt þar sem fjöldinn fengi að njóta sín en keppnin í 

aukahlutverki. Hvað sem því líður er ljóst að fjölbreytni í umfjöllun fjölmiðla á aldri, 

kyni og íþróttagreinum þarf að aukast þannig að fleiri, sérstaklega börn, stundi einhverjar 

íþróttir. Því eins og áður hefur verið rakið í þessari ritgerð stuðla þær að betri heilsu og 

þroska í að takast á við lífið. 

Marksækni þessarar rannsóknar er kannski ekki mikil en ætti samt að gefa til kynna 

hver staðan er og að gefa tilefni til stærri rannsóknar. Rannsókn þar sem marksæknin er 

meiri, lengra tímabil og fleiri miðlar séu teknir fyrir.    
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