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Útdráttur 

Rannsókn þessi kannar áhugahvöt meðal ungmenna í þriðja og 

fjórða flokki í knattspyrnu. Meginmarkmið rannsóknarinnar 

var að komast að því hverjar helstu áhugahvatir fyrir 

knattspyrnuiðkun eru á meðal 12-16 ára unglinga, einnig er 

markmið rannsóknarinnar að kanna hvort munur sé á 

áhugahvöt drengja og stúlkna sem stunda fótbolta og eins að 

athuga hvort áhugahvötin breytist eftir aldri. Við rannsóknina 

var notast við þýdda útgáfu af ,,Participation motivation 

questionnaire” spurningarlistanum. Rannsóknin leiddi í ljós 

hvaða þættir eru mikilvægir varðandi þátttöku ungmenna í 

knattspyrnu.  Þátttakendur í rannsókninni voru 214 ungmenni á 

aldursbilinu 12-16 ára. Tilgátur sem settar voru fram voru 

þrjár. Sú fyrsta var að stúlkum þyki félagsskapur mikilvægari 

þáttur í knattspyrnuiðkun en drengjum. Önnur var sú að 

stúlkum þyki mikilvægara að halda sér í formi en drengjum. 

Þriðja var að drengir hafi meiri metnað til að ná árangri en 

stúlkur. Engin af þremur tilgátum stóðst. Megináhugahvatir 

unglinga í fótbolta meðal þátttakenda í þessari rannsókn voru 

metnaður til að ná árangri og að halda sér í formi. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni okkar í íþróttafræði frá 

Háskólanum í Reykjavík. Þar sem við báðir sem framkvæmdum þessa rannsókn 

erum „forfallnir“ knattspyrnuunnendur og fylgjumst grannt með gangi mála í bæði 

karla- og kvennaknattspyrnu fannst okkur áhugavert frá sjónarhorni okkar sem 

þjálfara að kanna það sem kveikir áhuga hjá iðkendum á íþróttinni og hvort munur 

væri eftir kyni eða aldri í þessum efnum.  

Við viljum þakka Willum Þór Þórssyni leiðbeinanda okkar og Hafrúnu 

Kristjánsdóttur meðleiðbeinanda fyrir hjálpina við gerð rannsóknarinnar. Einnig 

viljum við þakka Kristínu Pétursdóttur, Völku Jónsdóttur og Guðna Kjartanssyni 

fyrir yfirlestur og ómetanlega hjálp og ráðleggingar við gerð rannsóknarinnar. Þá 

viljum við þakka Sólrúnu Sigvaldadóttur fyrir hjálp við tölfræðilega úrvinnslu. 

Reykjavík, 13. maí 2013 

Einar Guðnason 

Jón Orri Ólafsson 
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Inngangur 

Hver er ástæða þess að börn byrja að stunda íþróttir. Er það vegna þess að þau 

eiga fyrirmyndir innan fjölskyldunnar eða er það eitthvað sem foreldrar ákveða að 

þau eigi að gera?  Hafa vinir og félagar áhrif á íþróttaiðkun barna? Skiptir 

félagsþrýstingur máli? Er íþróttin í tísku í samfélaginu vegna framúrskarandi 

árangurs á alþjóðavettvangi? Er íþróttin mönnum í blóði borin í samfélaginu? 

Rannsóknir sýna að að mikil fylgni er á milli sterkrar áhugahvatar og árangurs í 

íþróttum (Kondric, M., Sindik, J. Furjan-Mandié, G. & Schiefler, B.; Hreiðar 

Haraldsson, 2011). Þá eru einstaklingar með sterka áhugahvöt ólíklegri til þess að 

hætta að stunda íþróttina (Hreiðar Haraldsson, 2011). Það má því sjá að mikilvægt 

er að reyna að komast að því hverjar aðaláhugahvatir unglinga í fótbolta eru til að 

reyna að styrkja ungmennin í íþróttaiðkun sinni. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að kynjamunur er á áhugahvöt (Egli og 

félagar, 2011; Hreiðar Haraldsson, 2011; Verloigne og félagar, 2011).  Rannsókn 

Hreiðars Haraldssonar frá árinu 2011 sýndi fram á að ástæða drengja fyrir 

íþróttaiðkun er að þeir vilja verða betri í íþróttinni en mikilvægasta ástæða stúlkna 

er að þeim finnst gaman á æfingum (Hreiðar Haraldsson, 2011).  Egli og félagar 

(2011) fundu út að drengir stunda íþróttir frekar vegna innri hvata s.s. vegna 

keppni og áskorana en stúlkur stunda íþróttir frekar vegna ytri hvata eins og útlits 

og þyngdarstjórnunar.    

Áhugahvöt 

Sage (1977) skilgreindi áhugahvöt sem stefna eða styrkur í að ná tilsettu 

markmiði. Stefna segir til um hvort einstaklingur sækist eftir, nálgast eða dregst 

að ákveðnum aðstæðum (Weinberg og Gould, 2010). Til dæmis hvort 

íþróttamaður sem meiðist fer í sjúkraþjálfun til að flýta fyrir bata.  Styrkur segir til 

um hvað einstaklingur leggur sig mikið fram.  Dæmi um það gæti verið nemandi 

sem mætir alltaf í tíma, en leggur þó ekki mikið á sig í tímanum. Það er bein 

tenging milli stefnu og styrks. Íþróttamaður sem missir sjaldan af æfingu og mætir 

alltaf á réttum tíma er líklegri til að bæta sig en sá sem mætir illa og oftast seint  

(Weinberg og Gould, 2010) 
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Það er misjafnt hvað kveikir áhuga hjá fólki. Hver og einn hefur sína 

upplifun af aðstæðum hverju sinni. Einstaklingar eru einnig gjarnir á að fylgjast 

með hvað hefur áhrif á áhugahvöt annars fólks í kringum sig. Dæmi um það er 

ungur knattspyrnumaður sem lítur upp til eldri leikmanns. Líklegt er að hann reyni 

að tileinka sér sömu aðferðir og eldri leikmaðurinn notar til að virkja 

áhugahvötina. Það þarf bæði að líta til persónubundinna þátta og aðstæðna þegar 

kemur að því að skoða hvað hvetur einstaklinga áfram. Gjarnan hefur verið horft 

til þriggja kenninga um það hvernig áhugahvöt kviknar. Þær eru kenningin um 

eðlishneigð (Trait-Centered View),  aðstæður (Situation-Centered View) og að 

lokum kenningin um samspil (Interactional View) sem hefur fengið mestan 

hljómgrunn meðal fræðimanna (Weinberg og Gould, 2010).  

Þátttakandi eða eðlishneigð (Trait-Centered View). Þessi kenning lítur á 

áhugahvöt fyrst og fremst út frá einstaklingsbundnum þáttum og 

persónuleikaeinkennum. Persónuleiki, þarfir og markmið einstaklingsins er það 

sem skiptir mestu máli. Sumir einstaklingar búa yfir þeim hæfileika að geta kallað 

fram rétt spennustig á réttum tíma á meðan aðra skortir þá hæfni. Að auki verður 

fólk fyrir áhrifum af þeim aðstæðum sem það er í hverju sinni (Weinberg og 

Gould, 2010). Dæmi um það er kennari sem nær ekki að vekja áhuga nemenda 

sinna á námsefninu en þá meðtaka nemendur efnið síður. Á móti nær kennarinn 

sem vekur upp áhuga og skapar hvetjandi námsumhverfi fyrir nemendur frekar 

árangri með nemendur sína. Þessi kenning hefur ekki hlotið náð fyrir augum 

íþróttasálfræðinga sökum þess að kenningin gerir lítið úr þætti umhverfis á 

áhugahvöt (Weinberg og Gould, 2010).  

Aðstæður (Situation-Centered View). Þessi kenning er andstæða þeirrar að 

ofan. Þar segir að áhugahvöt ákvarðist fyrst og fremst út frá aðstæðum og 

umhverfi (Weinberg og Gould, 2010). Hægt er að ímynda sér aðstæður þar sem 

umhverfið hefur hvetjandi áhrif. Sömuleiðis er hægt að ímynda sér aðstæður þar 

sem umhverfið er ekki hvetjandi en engu að síður helst áhugahvötin rétt stillt. 

Dæmi um þetta er leikmaður sem spilar fyrir þjálfara sem í sífellu skammar og 

gagnrýnir leikmanninn. Í þessu tilviki hafa skapast neikvæðar aðstæður fyrir 

leikmanninn. Sama þótt hann láti þjálfarann ekki hafa áhrif á áhugahvöt sína, er 
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umhverfið litað neikvæðni. Af þessum sökum er kenningin ekki hátt skrifuð hjá 

íþróttasálfræðingum (Weinberg og Gould, 2010). 

Kenningin um Samspil (Interactional View) telur að áhugahvöt verði til út 

frá samspili persónuleikaeinkenna og aðstæðna. Hún blandar þar af leiðandi 

saman kenningu um eðlishneigð og aðstæðum. Samkvæmt fræðimönnum er besta 

leiðin til að skilja áhugahvöt, að taka bæði persónueinkenni og aðstæður til greina 

(Weinberg og Gould, 2010).  Kenningunni til stuðnings gerðu Sorrentino og 

Sheppard (1978) rannsókn á 77 kanadískum sundmönnum í þremur háskólum. 

Rannsóknin gekk út að skoða hvort sundmenn syntu hraðar einir eða í hóp. Þeir 

sem höfðu þau persónueinkenni að þeim fannst þeir öðlast félagslega 

viðurkenningu að synda í hóp syntu hraðar í hópsundi en í einstaklingssundi. Á 

meðan þeim sem fannst það að synda í hóp vekja upp ógnandi aðstæður höfðu 

þannig persónueinkenni að þeir syntu hraðar í einstaklingssundi. Út frá 

sjónarhorni þjálfarans sýnir þessi rannsókn fram á að þeir sundmenn sem synda 

hraðast í einstaklingssundi myndu ekki endilega mynda besta sundliðið. Rannsókn 

Sorrentino og Sheppard styrkir Samspilskenninguna.  Það að þekkja inn á 

persónuleika hvers sundmanns var ekki nóg til að spá fyrir um útkomu sundtíma 

því frammistaða fer líka eftir aðstæðum. Sömuleiðis ef einungis er miðað út frá 

aðstæðum en ekki horft á persónuleika sundmanns var ekki hægt að spá fyrir um 

hversu hratt sundmennirnir syntu (Sorrentino og Sheppard, 1978). 

Mat á áhugahvöt  

Margar kenningar hafa verið settar fram til að reyna að skilgreina það hvernig 

áhugahvöt hefur áhrif á hegðun. Þær helstu eru sjálfræðiskenning, árangursþörf, 

eignunarkenning, markmiðahneigð og árangurskenning (Weinberg og Gould, 

2010). 

Sjálfræðiskenningin (e. Self determination theory) hefur verið mikið notuð 

bæði í skólum og íþróttum. Markmið kenningarinnar er að skýra hegðun sem 

framkallast af hvata. Til þess er notast við þrjár grunnþarfir. Grunnþörf númer eitt 

kallast skyldleiki (e. relatedness). Hún er ákveðið öryggisnet fyrir einstaklinga og 

lætur þeim líða eins og þeir séu hluti af stærri heild, sem er samfélagið sem 

einstaklingurinn lifir í. Samkvæmt skyldleikaþörf er hún ákveðið viðmið, þar sem 
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fólk tekur tillit til náungans og fylgir reglum samfélagsins. Grunnþörf númer tvö 

er hæfni (e. competence). Einstaklingur þarf að hafa hæfni og trú á sjálfum sér til 

að ná því sem hann vill fá út úr lífinu. Grunnþörf númer þrjú snýr að sjálfsstjórn 

(e.autonomy).  Hún merkir að einstaklingur þarf að sýna sjálfstæði bæði í hugsun 

og hegðun og ekki láta stjórna sér af ytri þáttum, heldur einblína frekar á sjálfan 

sig (Ryan og Deci, 2000). 

Árangursþörf  (Need achievement theory). Kenningin um árangursþörf 

tekur bæði tillit til einstaklinga og aðstæðna þegar spá á fyrir um hegðun 

(Atkinson, 1974; McClelland, 1961).   Þessi kenning samanstendur af fimm 

þáttum, persónueinkennum, aðstæðum, niðurstöðuhneigð, tilfinningalegum 

viðbrögðum og frammistöðutengdri hegðun. Samkvæmt kenningu um 

árangursþörf hafa einstaklingar tvær undirliggjandi ástæður fyrir hvata, að ná 

árangri og koma í veg fyrir mistök. Að ná árangri er skilgreint sem: „Getan til að 

upplifa stolt af afrekum“ .Að forðast mistök er skilgreint sem: „Getan til að 

upplifa skömm af mistökum“ (Gill, 2000). 

Eignunarkenning (attribution theory) einblýnir á það hvernig fólk útskýrir 

velgengni sína og mistök. Kenningin byggir á að útskýra stöðugleika. Viðleitni og 

heppni eru óstöðugir þættir en geta og hæfni eru stöðugir þættir. Einnig fjallar 

kenningin um innri og ytri stjórnrót (e. locus of control). Viðleitni og og hæfni eru 

innri stjórnrót en heppni og erfiðleikastuðull verkefnis er ytri stjórnrót. Útskýrir að 

hve miklu leyti einstaklingar taka ábyrgð á velgengni og mistökum. Einstaklingar 

stjórna eigin viðleitni en ekki heppni eða erfiðleikastuðli verkefnis (Weiner, 

1985).  

Markmiðahneigð (achivement goal theory). Bæði sálfræðingar og 

íþróttasálfræðingar hafa beint athygli sinni að markmiðahneigð sem leið til að 

skilja mismunandi árangur (Duda og Hall, 2001). Samkvæmt þessari kenningu eru 

þrír þættir sem ákvarða áhugahvöt einstaklinga. Þeir eru árangurstengd markmið, 

skynjuð hæfni og árangurstengd hegðun. Einstaklingar setja sér markmið sem fela 

í sér frammistöðumarkmið, leiknimarkmið eða útkomumarkmið. Markmiðahneigð 

leggur mesta áherslu á leiknimarkmið (Duda og Hall, 2001). Með 

útkomumarkmiði er leitast eftir að bera sig saman við aðra og sigra, en í 
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leiknimarkmiði er áhersla lögð á að bera sig saman við sjálfan sig og fyrri getu. 

Upplifun einstaklings byggist því ekki á samanburði við aðra í leiknimarkmiðum. 

Einstaklingar ættu frekar að styðjast við leiknimarkmið með áherslu á að bæta 

eigin getu. Ef einstaklingur ber sig saman við aðra getur það stuðlað að 

vonbrigðum og minni áhugahvöt þegar fram sækir (Weinberg og Gould, 2010). 

Árangurskenning (Competence motivation theory) Gengur út á að fólk 

sækist í að vera einhvers virði og að ná árangri. En sú tilfinning að ná árangri og 

öðlast sjálfvirðingu ásamt því að upplifa stjórn ákvarðar áhugahvötina. Samt sem 

áður eru það ekki þessir þættir sem hafa bein áhrif á hvatningu, þeir hafa fremur 

áhrif á tilfinningar viðkomandi og hafa þannig áhrif á áhugahvötina (Weiss og 

Chaumeton, 1992). Þannig hefur verið hægt er að meta áhugahvöt út frá nokkrum 

mismunandi þáttum. Þessir þættir eru meðal annars árangurstengd hvatning, 

áhugahvöt í formi keppnisálags og innri og -ytri áhugahvöt (Sage, 1977) 

(Weinberg og Gould, 2010). Innri áhugahvöt einkennist því af sjálfum 

verknaðinum en ytri áhugahvöt snýr að niðurstöðu þess sem hegðunin felur í sér.  

Innri áhugahvöt verður þegar einstaklingur gerir eitthvað vegna þess að að það 

vekur áhuga hjá viðkomandi. Einnig getur viðkomandi haft ánægju af umræddri 

hegðun (Kolbrún Eva Sigurjónsdóttir, 2012). Með innri áhugahvöt er átt við hvöt 

sem heldur einstaklingi við efnið án ytri umbunar. Það sem einkennir innri 

áhugahvöt eru áhugi fyrir verkefninu, löngun til að upplifa velgengni, reyna að 

leysa verkefni og að bæta við sig þekkingu. Einstaklingur sýnir ákveðna hegðun 

sem sprottin er af hvata. Þessi hegðun færir viðkomandi gleði og skemmtun. Gleði 

og skemmtun er því innri áhugahvöt sem virkjar einstaklinginn til að framkvæma 

(Lee, Mclnerney, Liem og Ortiga, 2010).  

Ytri áhugahvöt snýr að utanaðkomandi þáttum. Þá sýnir einstaklingur 

ákveðna hegðun til að uppskera ákveðinn hlut (Kolbrún Eva Sigurjónsdóttir, 

2012). Uppskeran felur í sér verðlaun sem einstaklingur sækist eftir. Uppskeruna 

má líka túlka sem umbun. Þegar einstaklingur er í umbunarleit, er hegðunin oft 

ekki eitthvað sem veitir viðkomandi ánægju, heldur er það umbunin sjálf sem 

veitir ánægju. Dæmi um ytri hvata er til dæmis að fara í líkamsrækt á hverjum 

degi. Það verður til þess að einstaklingnum finnst hann líta vel út þó svo að 
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honum finnist leiðinlegt að stunda líkamsrækt. Ytri umbunin er því heilbrigt og 

gott útlit (Ryan og Deci, 2000).  

Hvatningarleysi (e. amotivation) er þriðja hugtakið sem þó er fjallað minna 

um í fræðunum. Þegar einstaklingur upplifir hvatningarleysi finnur hann hvorki 

fyrir innri eða ytri hvata. Í staðinn upplifir hann deyfð gagnvart verkefninu. 

Áhugahvötin er mjög lítil sem verður til þess að engin hegðun á sér stað. 

Hvatningarleysi hefur ýmsar birtingarmyndir. Fólk sem upplifir þetta hefur ekki 

trú á eigin getu og sér ekki ástæðu til að leggja sig fram, því það sér ekki þau 

jákvæð áhrif sem það hefur í för með sér (Weinberg og Gould, 2010).  

Hreyfing  

Hreyfing er ein af frumþörfum mannsins. Hreyfing er mikilvægur þáttur til að 

sporna gegn offþyngd og sjúkdómum en einnig getur aukin hreyfing haft góð áhrif 

á andlega líðan og almenn lífsgæði (Björg Kristjánsdóttir, 2009). Foreldrar senda 

börnin sín í íþróttir til íþróttafélaganna af margvíslegum ástæðum. Sumir vilja 

gera börnin sín að afreksmönnum og jafnvel atvinnumönnum í greininni á meðan 

aðrir eru einungis að hugsa um heilbrigði barnsins. Enn aðrir senda börnin sín í 

íþróttir til að læra aga og til að komast í góðan félagsskap. 

Lýðheilsustöð (2008) hefur gefið út bækling sem ber heitið ; 

,,Ráðleggingar um hreyfingu”. Í bæklingnum kemur fram ýmis fróðleikur um 

hversu mikilvæg hreyfing er.  Í bæklingnum kemur meðal annars fram að börn og 

unglingar ættu að minnsta kosti að hreyfa sig í 60 mínútur á dag (Lýðheilsustöð, 

2008). Kristján Þór Magnússon, og félagar (2011) gerðu rannsókn þar sem 

meginmarkmiðið var að rannsaka í hvaða mæli 9 og 15 ára börn og unglingar á 

Íslandi uppfylltu hreyfiráðleggingar Lýðheilsustöðvar. Rannsóknin tók til átján 

skóla á tímabilinu september 2003 til janúar 2004. Þátttakendur voru þyngdar-, 

hæðar-, og fitumældir. Ákefð og tímalengd hreyfingar var mæld með 

hröðunarmælum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 5% úrtaks 9 ára barna 

uppfylltu hreyfiráðleggingar varðandi meðalerfiða og erfiða ákefð dag hvern og 

tæp 9% 15 ára unglinga. Niðurstöður  rannsóknarinnar benda til þess að íslensk 

börn hreyfi sig of lítið og grípa þyrfti inn í til þess að auka meðalerfiða og erfiða 

hreyfingu barna á skólaaldri (Kristján Þór Magnússon og félagar, 2011). 
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Í rannsókninni sem Australian Bureau of Statistics framkvæmdu ( 2007) 

var spurt hver hvatinn væri fyrir hreyfingu hjá fólki á aldrinum 25-64 ára. Þar 

kom fram að hjá þeim sem stunduðu líkamsrækt tvisvar í viku eða oftar var 

áhugahvötin bætt heilsa en þeir sem hreyfðu sig sjaldnar eða tóku tarnir í 

líkamsrækt gerðu það frekar ánægjunnar vegna.  Af því má álykta að fólk á 

aldrinum 25-64 ára  sem stundar líkamlega hreyfingu oftar en tvisvar sinnum í 

viku hafi meira en ánægjuna af hreyfingu sem áhugahvöt. Velta má fyrir sér hvort 

það eigi einnig við unglinga í þriðja og fjórða flokki sem stunda knattspyrnu oftar 

en tvisvar í viku. 

Í BS-lokaverkefni Bjargar Kristjánsdóttur var gerð fræðileg samantekt á 

hreyfingu og lífsgæðum unglinga. Verkefnið fjallar um hreyfingarleysi barna og 

unglinga í vestrænum heimi á síðustu áratugum. Í þessari fræðilegu samantekt var 

markmiðið að skoða hvert sambandið væri milli hreyfingar og lífsgæða barna og 

unglinga. Niðurstöður Bjargar benda til þess að aukning hafi orðið á líkamlegri 

hreyfingu meðal ungmenna á Íslandi síðustu ár og er aukningin meiri meðal 

stúlkna. Einnig kom fram að 70% þeirra sem stunda íþróttir oftar en fjórum 

sinnum í viku eiga vin sem gerir það sama. Einnig leiddi rannsóknin jákvæðan 

hlut í ljós, að  þeir sem stunda hreyfingu eru líklegri til að upplifa andleg og 

líkamleg lífsgæði og einnig verða svefnvenjur betri (Björg Kristjánsdóttir, 2009).   

Hugarfar í íþróttum 

Hvernig stendur á því að það er ekki alltaf tæknilega betra liðið sem vinnur? Hver 

er helsta ástæðan fyrir óvæntum úrslitum eins og þegar Ísland vann Ítalíu á 

Laugardalsvellinum hér um árið? Það efast enginn um það að Ítalir voru með 

betra landslið en Ísland. Án þess að gerð hafi verið rannsókn á þeim leik af 

viðurkenndum aðilum þá er almennt talið að hugarfar íslenska landsliðsins í þeim 

leik hafi verið einbeittara en hugarfar ítalska liðsins. Íslendingarnir ætluðu að gefa 

allt í leikinn en Ítalirnir ætluðu bara að mæta og vinna auðveldan sigur án 

fyrirhafnar því þeir voru jú betra liðið á pappírum. 

Hvernig hugarfar ríkir í íþróttum? Er markmiðið að vinna? Er markmiðað 

að bæta sig óháð úrslitum? Er aðalatriðið að taka þátt? Það er líklega allur gangur 

á því hvaða markmið ríkja í íþróttum. Miðað við þau markmið sem ÍSÍ setur fram 
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á heimasíðu sinni þá á hugarfar í íþróttum að vera þannig að áhersla sé lögð á það 

að taka þátt og að það sé sé mikilvægara að draga lærdóm af keppni og 

frammistöðu en að sigra. Áhersla er lögð á að börnin öðlist jákvæða reynslu af 

íþróttum sem haldist fyrir lífstíð. Þegar börn eru komin á unglingsárin kemur 

afrekshugsun til skjalanna og árangur fer að skipta meira máli. Árangurstengd 

markmið eru sett en um leið er stefnt á að þeir sem æfa sér til skemmtunar og 

heilsubótar fái verkefni við sitt hæfi (Íþróttasamband Íslands, 2012). 

Hvað á námsmaður sem nær góðum árangri sameiginlegt með 

íþróttamanni sem nær árangri? Þeir eru væntanlega færir á sínu sviði og 

skipulagðir. En það er oft ekki nóg. Að setja sér markmið, að ætla sér eitthvað, að 

eiga sér draum eru allt afbrigði af hugarfari. Margir telja að hugarfar spili 

lykilhlutverk í því að ná árangri á hvaða sviði sem er og spili ef til vill álíka 

mikilvægt ef ekki mikilvægari þáttur til þess að ná árangri í íþróttum en líkamlegir 

eiginleikar og tæknileg færni (Sigurður Ragnar Eyjólfsson munnleg heimild, 

12.janúar 2010). Sigurður Ragnar Eyjólfsson íþróttasálfræðingur og A-

landsliðsþjálfari kvenna telur að eftirfarandi þættir séu hugarfarslegir þættir: 

Sjálfstraust, áhugahvöt, slökun, einbeiting, keppnisskap, að taka mótlæti, 

ímyndunarþjálfun, markmiðasetning, metnaður, að höndla stress, persónuleiki, 

vilji, sigurvilji, að neita að tapa, spennustig, andlegur undirbúningur, hugsanir, 

jákvæðni, sjálfstal, sjálfsálit, samskipti, liðsandi, leiðtogahæfni, samstaða og 

hugarfar. Allir þessir þættir sameinast í því sem kallað er hugarfar sigurvegarans. 

(Sigurður Ragnar Eyjólfsson munnleg heimild, 12.janúar 2010). 

Líkamlegur, sálfræðilegur og félagslegur þroski eru allt hlutir sem þróast 

hratt á bernskuárunum. Þegar kemur að knattspyrnuiðkun barna,  eru þetta allt 

þættir sem spila stórt hlutverk í því ferli. Sigrún Ríkharðsdóttir gerði rannsókn 

árið 2008 sem snéri að ungu afreksfólki í knattspyrnu. Athugað var hvers vegna 

afreksfólk haldi áfram að æfa á unglingsárunum þegar svo margir aðrir á þeirra 

aldri hætta. Þeir sem rannsakaðir voru, voru allir í landsliðsúrtökum fyrir undir 17 

ára og undir 19 ára landslið Íslands í knattspyrnu hjá báðum kynjum. Svarhlutfall 

var 71%. Niðurstöðurnar sýndu að ungt afreksfólk byrjar að æfa því það er 

skemmtilegt. Einnig spilar þó inn í metnaður, hvatning og áhugi. Á þessum aldri 

skipta vinahópar einnig miklu máli, og samkvæmt því er mikill almennur áhugi 



14 

 

hjá skólafélögum ungmenna á knattspyrnu. Fólk sem vill ná árangri þarf bæði að 

hafa metnað og áhuga á viðfangsefninu. Löngunin til að skara fram úr er það sem 

drífur afreksmenn áfram. Það hversu mikinn áhuga fólk hefur á hlutum fer eftir 

uppeldi og umhverfi einstaklings. Íþróttamaður hefur alltaf ákveðið markmið sem 

hann stefnir á að ná. Hvort sem það er langtíma eða skammtímamarkmið. Eftir því 

sem hungur í sigur eykst, því meira er íþróttamaður tilbúinn til að leggja á sig til 

að ná markmiðum sínum. Við þetta eykst einnig áhugahvötin á verkefninu (Sigrún 

Ríkharðsdóttir, 2008). Í knattspyrnu stefna menn og konur sem hafa mikinn 

metnað, vel flest á atvinnumennsku. Það er þó lítill hluti sem nær því markmiði.  

Hugarfar er stór þáttur sem getur skorið úr um feril íþróttamanns. Annar 

mikilvægur hlutur er sjálfstraust. Að hafa trú á eigin getu, burt séð frá hæfileikum, 

hefur fleytt mörgum manninum langt. Mörg dæmi eru um íslenska leikmenn sem 

hafa spilað til langs tíma á erlendri grundu, við góðan orðstír. Þessir leikmenn 

eiga það sameiginlegt, flestir, að vera með óbilandi trú á sjálfum sér. 

Knattspyrnuhæfileikar þessara leikmanna eru ótvíræðir, en það var sjálfstraust og 

hugarfar sem kom þeim út á meðal þeirra bestu. Ungmennin telja knattspyrnu hafa 

mikil áhrif á dagleg samskipti sín og þau telja það að vera í góðu formi og þjálfun 

ásamt metnaði mikilvægustu þættina til að ná árangri.  Öll eiga þau það 

sameiginlegt að æfa mikið, setja sér bæði langtíma- og skammtímamarkmið og 

eru tilbúin að leggja á sig mikla vinnu til að ná markmiðum sínum (Sigrún 

Ríkharðsdóttir, 2008).  

Í rannsókn Páls Árnasonar (2011) var spurningalisti sendur á A-

landsliðshóp kvenna í knattspyrnu sem tók þátt í lokakeppni Evrópumótsins árið 

2009.  Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvaða þættir stuðla að 

afreksmennsku kvenna í knattspyrnu. Í spurningalistanum var spurt um menntun, 

námsárangur, áhrif annarra íþróttagreina, meistaraflokksferil, aðbúnað, stuðning 

fjölskyldu, uppeldisstað, félag, aldur og fæðingarmánuð. Helstu niðurstöður voru 

þær að fylgni er á milli námsárangurs og afreksmennsku í íþróttum, þá hjálpar það 

til að hafa stundað aðrar íþróttir. Aðstaða þótti góð og stuðningur fjölskyldu þótti 

mikilvægur. Flestir þessarra leikmanna byrjuðu að spila með meistaraflokki 14-15 

ára. Þátttakendur höfðu allir mikinn áhuga á íþróttinni og bendir rannsóknin til að 

áhugi sé einn af lykilþáttum í því að ná árangri (Páll Árnason, 2011). 
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Kynjamunur í íþróttum 

Árið 1990 var gerð könnun af fjömiðlanefnd ÍSÍ. Þar kom skýrt í ljós mikil 

mismunun milli kynja þegar fjallað er um íþróttir í fjölmiðlum. Mældust konur 

með 12,5% umfjöllun á móti 87,5% hjá körlum  Svipuð könnun var framkvæmd 

af menntamálaráðuneytinu árið 1997. Þar kom í ljós að konur höfðu bætt við sig 

allt að 5% í umfjöllun á 7 árum. Þessi könnun náði aðeins yfir dagblöð, en sú fyrri 

einnig yfir ljósvakamiðla (Víðir Halldórsson, 1997). Árið 2007 var svipuð könnun 

gerð um sama viðfangsefni. Þar rannsakaði Anna Guðrún Steindórsdóttir (2007) 

kynjahlutfall íþrótta í dagblöðum. Munur milli kynja var ennþá mikill. En 

karlmenn mældust með 87,14% umfjöllun og konur með 9,70%. Á 17 árum hefur 

því fjölmiðlaumfjöllun ekki breyst mikið hvað þetta varðar. Getur verið að 

íþróttaumfjöllun fjölmiðla hafi eitthvað með áhugahvöt stúlkna í 3. og 4. flokki í 

knattspyrnu að gera?  

Samkvæmt alþjóðlegum styrkleikalista FIFA eru karlmenn með 207 

aðildarþjóðir á móti 125 hjá konum. Íslenska karlalandsliðið er í 73. sæti 

styrkleikalistans en íslenska kvennalandsliðið er í 15. sæti (FIFA, 2013). Það ber 

þó að taka tillit til þess að lið á listanum geta færst ofar eða neðar  á listanum án 

þess að spila. Af listanum má sjá að konur eru langt á eftir körlum þegar kemur að 

fjölda aðildaþjóða en þar geta ýmsir þættir spilað þar inn í, til að mynda menning 

og trú. Ánægjulegt er þó að sjá hversu sterkt íslenska kvennalandsliðið er á 

alþjóðavísu. Íslenska kvennalandsliðið vann sér sæti á evrópumóti sem mun fara 

fram sumarið 2013. Með aukinni velgengi fylgir ávallt aukin umfjöllun. 

Athyglisvert væri að skoða hvort að fleiri stelpur byrji að æfa knattspyrnu þegar 

landsliðinu gengur vel.  

Uppruni knattspyrnunnar 

Til eru sögusagnir þess efnis að stunduð hafi verið íþrótt í kringum árið 1000 á 

Englandi sem svipar til knattspyrnunnar sem nú er iðkuð. Til eru sögur af því frá 

tímum víkinga sem segja frá því þegar sjóræningjar gerðu árás á ensk þorp hafi  

þorpsbúar eitt sinn náð  að drepa sjóræningjana.  Þorpsbúarnir skáru höfuðið af 

einum þeirra og spörkuðu því sín á milli. Einnig eru til sögur um að þorp í 

Englandi hafi spilað knattleik sín á milli sem er ekki ólíkur knattspyrnunni sem 

við þekkjum í dag. Því er lýst að tvö lið hafi spilað með knött og markmiðið hafi 
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verið að koma knettinum í mörk sem voru staðsett við sitthvorn enda vallarins en 

þó með töluvert lengra á milli sín en í nútíma knattspyrnu (Helmer og Owens, 

2000). Af þessum sögum má leiða af því líkur að maðurinn hafi einhverjar 

frumþarfir til að fylkja sér í lið á móti öðru liði og einnig að sparka í hluti. 

Ættbálkur gegn ættbálki, þorp gegn öðru þorpi.  Það er því ekki ólíklegt að innri 

hvatir knattspyrnumanna fyrri alda og okkar tíma hafi verið svipaðar. Ef til vill 

þörf til að takast á eða að finna sigurtilfinningu. Líklegt er þó að aðrar ytri hvatir 

séu að einhverju leiti til staðar í dag en voru fyrr á tímum. Það eru líka til 

sögusagnir frá Kína frá árinu 206 f.kr og frá Japan frá  árinu 611 af leikjum sem 

eru þykja líkjast til knattspyrnu nútímans, að því leiti að tvö lið reyndu að sparka 

hlut í mark andstæðings. Það er því ekki hægt með vissu að benda á þann sem 

fann upp knattspyrnuna en sá leikur sem við þekkjum í dag er uppruninn frá 

Englandi. Í kringum árið 1600 voru mynduð skólalið í enskum skólum og skólar 

öttu kappi sín í milli (Helmer og Owens, 2000). 

Saga kvennaknattspyrnunnar á Íslandi 

Árið 1968  hófst kvennaknattspyrna á Íslandi. Það voru handboltakonur úr Fram 

og KR sem hófu að spila sín á milli. Fengu þær afnot af malarvelli nokkrum á eftir 

karlaliðið hafði lokið æfingum sínum.  Tveimur árum síðar var fyrsti alvöru 

knattspyrnuleikurinn háður og áttust þar við lið Reykjavíkur og Keflavíkur.  Sá 

leikur fór fram á undan karlalandsleik á Laugardalsvelli milli Íslands og Noregs. 

Til að byrja með þótti knattspyrna vera íþrótt sem væri eingöngu fyrir karlmenn. 

Þegar kvennaknattspyrnan var að ryðja sér rúms á nýjan leik, árið 1980, eftir aða 

hafa legið í dvala, mætti hreyfingin ákveðnum mótstraumi. Í fyrsta lagi voru 

knattspyrnudeildir félaganna ekki hrifnar af því að leggja fjármagn til liðanna líkt 

og gert var hjá körlunum. Í öðru lagi var umfjöllun fjölmiðla um 

kvennaknattspyrnu lítil sem engin.  Umfjöllun fjölmiðla getur skapað áhuga hjá 

almenningi, en þegar umfjöllunin er lítil er hætt við því að áhuginn nái ekki 

fótfestu. Á þessum tíma ríkti því mikill kynjamismunur í knattspyrnuheiminum. 

Fjölmiðlar mismunuðu kynjunum þegar kom að umfjöllun um knattspyrnu og til 

að mynda var íslenska kvennalandsliðið lagt niður á árunum 1988-1991. Í viðtali 

við Vöndu Sigurgeirsdóttur kom fram að þetta hafi verið mikið áfall fyrir 

kvennaknattspyrnu á Íslandi. Stelpum fannst þær vera fá skilaboð um að þær væru 
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ekki jafn mikilvægar og strákarnir. Landsliðið komst þó aftur á laggirnar þegar 

Eggert Magnússon varð formaður KSÍ árið 1989 (Morgunblaðið 2006:12).  

Á undanförnum árum hefur kvennaknattspyrna á Íslandi tekið stórt stökk 

hvað varðar iðkun og umfjöllun.  Brokkgengin saga kvennaknattspyrnu má eflaust 

einnig rekja til þess að á upphafsárunum frá 1970-1980 var engin markviss 

uppbyggingarstefna til staðar. Erfitt var fyrir ungar stelpur að byrja að æfa 

knattspyrnu á þessum tíma því hún var ekki tekin alvarlega. Til að mynda var 

kvennalið Fram lagt niður árið 1979 vegna skorts á fjármunum og tíma (Kristín 

Eva Bjarnadóttir, 2010). Kvennaknattspyrna á Íslandi er því talsvert yngri en 

knattspyrna karla en Knattspyrnufélag Reykjavíkur var stofnað árið 1899 og þá 

aðeins fyrir karlkyns iðkendur og fyrsta Íslandsmót karla í knattspyrnu fór fram 

árið 1912 (Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1997).  

Í dag er hins vegar umhverfið annað.  Fjölmiðlaumfjöllun hefur farið 

vaxandi undanfarin ár í kjölfar góðs árangurs hjá kvennalandsliðinu. 

Kvennalandsliðið komst til að mynda á evrópumót árið 2009 í fyrsta skipti.  Hefur 

þessi aukna umfjöllun leitt til þess að fleiri áhorfendur koma nú á leiki hjá 

landsliðinu. Þó mætti umfjöllun um kvennadeildina á Íslandi vera meiri (Kristín 

Eva Bjarnadóttir, 2010).  

Stúlkur og knattspyrna 

Þrátt fyrir það að vöxtur og þróun kvennaknattspyrnu hefur verið hraður 

undanfarin ár er mögulegt að sumir hugsi enn að fótbolti sé svokallað 

„strákasport“ sem stelpur eigi ekki að taka þátt í. Að viðhalda þátttöku kvenna í 

knattspyrnu getur verið erfitt. Rannsóknir hafa beint sjónum sínum að 

félagslegum- og menningartengdum þáttum sem hindra stúlkur í að leggja stund á 

knattspyrnu. Mikilvægt er að vanmeta ekki mismunandi bakrunn fólks. Það eru 

nokkrir lykilþættir sama hafa ber í huga. Fólk kemur úr ólíkum samfélögum þar 

sem ólík menning og trúarbrögð ríkja.  Einnig eru líkamlegir, félagslegir og 

sálfræðilegir þættir mikilvægir en allir þessir þættir geta verið ástæða fyrir 

brottfalli úr greininni. Þjálfarar mega þó ekki einblína of mikið á þætti sem eiga 

það til að hindra framgang kvenna í knattspyrnu. Það er margt sem bendir til þess 

að stúlkur nú á dögum spái minna í hlutum sem trufluðu þær áður fyrr. Það hefur 
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einnig sýnt sig að þegar knattspyrnan er á þeirra forsendum, eru þær mun líklegri 

til að taka þátt (Stafford, I. 2011). 

Þeir þjálfarar sem náð hafa árangri í þjálfun kvenna í knattspyrnu eru 

sífellt að gefa gömlum kreddum eða vísindum langt nef varðandi þær hugmyndir 

og kenningar sem falla undir konur og íþróttir. Dæmi um slíkar kreddur er að 

halda því fram að konur geti ekki hitt og þetta þegar kemur að knattspyrnu. Mjög 

gott dæmi um þetta er líkamlegt form leikmanna. Hér áður fyrr var stundum sagt 

að stúlkur sem stunduðu knattspyrnu væru allt ,,trukkalessur” en í dag heyrir 

maður þetta ekki. Þjálfun hefur tekur miklum framförum í kvennaboltanum og eru 

leikmenn flestra liða í úrvalsdeild í mjög góðu formi. Þjálfari verður einnig að sjá 

til þess að leikmaður sinn fái að njóta alls þess ávinnings sem fylgir knattspyrnu, 

hvort sem sá ávinningur sé félagslegur, andlegur eða líkamlegur (Stafford, I. 

2011). 

Staðalímynd stúlkna í knattspyrnu 

Rannsókn Chalabaev og félaga frá árinu 2009  tók fyrir staðalímynd stúlkna í 

knattspyrnu. Rannsóknin snérist um það hvort útlit og staðalímynd leikmanna 

hefði áhrif á það hvort fólk héldi að viðkomandi væri góður í fótbolta. 

Niðurstaðan var sú að stelpur halda að strákalegar stelpur séu góðar í fótbolta og 

að „kvenlegar“ stelpur líti út fyrir að vera ekki eins góðar í fótbolta (Chalabaev, 

Sarrazin og Fontayne, 2009). Það má velta því fyrir sér hvort að staðalímyndir á 

útliti knattspyrnukvenna hafi áhrif á brottfall stúlkna á unglingsárum. 

Markmið rannsóknar Brynju Kristjánsdóttur og Kristínar Brynju 

Gunnarsdóttur (2008) var að komast að helstu ástæðum þess af hverju stúlkur 

hætta að stunda íþróttir á tánings aldri. Þátttakendur voru stúlkur, sem höfðu æft 

knattspyrnu með þriðja og fjórða flokki árið 2002 en hætt iðkun. Þær fengu 

iðkendalista frá þremur félögum en 190 stúlkur höfðu æft knattspyrnu með þriðja 

og fjórða flokki árið 2002. Af þeim höfðu 98 stúlkur hætt í lok árs og tóku 71 

stúlka þátt. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að meiðsli voru 

algengasta ástæða brottfalls ( 42,3%). Of tíðar æfingar, var næst algengasta 

ástæðan (38%) og áhugaleysi var sú þriðja algengasta (32,4%( (Brynja 

Kristjánsdóttir og Kristín Brynja Gunnarsdóttir, 2008).  Í rannsókninni er ekki 
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tekið fyrir hvort stúlkurnar hafi sterkar fyrirmyndir sem mögulegar gætu styrkt 

áhugahvöt.  

Árið 2011 var skrifuð fræðigrein um „Hetjur nútímans“ sem gerir orðræðu 

fjölmiðla um afreksíþróttafólk síðastliðin sextíu ár að aðal umræðuefni sínu. 

Greinina unnu Guðmundur Sæmundsson við Háskóla Íslands og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson við Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri. Markmið greinarinnar 

var að fjalla um hvað væri sameiginlegt með orðræðu þessari, hvernig orðalag 

fjölmiðla hefur þróast í gegnum árin og hvort orðræðan breytist eftir því hvaða 

íþrótt eða íþróttamaður sé til umfjöllunar. Það var tvennt sem kom í ljós. Í fyrsta 

lagi var það þjóðernið, það þjóðarstolt sem myndast við það að eiga 

afreksíþróttamann sem er að standa sig vel á alþjóðlegum vettvangi. Í öðru lagi 

var það, hetjuskapurinn og afreksmennskan sem íþróttafréttamenn fá ekki leið á 

að fjalla um. Annað markvert sem kom fram var að orðræðan um einstakar 

íþróttagreinar er ansi svipuð þó magnið sé ekki endilega það sama. Á þessum 

sextíu ára tímabili hefur verið ákveðin þróun á orðræðu íþróttafréttamanna í 

fjölmiðlum. Eftir því sem við færumst nær nútímanum er fjallað um íþróttamenn á 

stóryrtari og ýktari hátt en áður var. (Þjóðafélagið, 2011).  Þar sem rannsókn þessi 

snýst um að skoða metnað og hugarfar knattspyrnuiðkenda í þriðja og  fjórða 

flokki  getur verið athyglisvert að skoða hvort krakkar á þessum aldri kæra sig um 

alla þá fjölmiðlaumfjöllun sem fylgir því að verða afreksmaður í sinni 

íþróttagrein. Eins og kemur í ljós í Orðræðunni eru fréttir af afreksmönnum 

þjóðarinnar ekki alltaf á jákvæðum nótum. Fótboltamenn í bestu liðum heims eru 

hetjur í augum ungmenna um allan heim. Sá stallur sem margir hverjir af þeim eru 

á getur verið svið sem marga unga iðkendur dreymir um að leika á.  

Áhugahvöt í íþróttum 

Árið 1983 sömdu Gill og félagar lista sem bar heitið Participation Motivation 

Questionnaire  (PMQ) var einn fyrstu spurningalistinn sem var hannaður með það 

að markmiði að mæla áhugahvöt í íþróttum. Spurningalistinn var lagður  fyrir 

unglinga við sumaríþróttaskóla í Waterloo, Ontario  (Gill og félagar, 1983). 

Úrtakið samanstóð af 780 drengjum og 418 stúlkum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

bentu til þess að helsta ástæða fyrir íþróttaþátttöku séu eftirfarandi þættir: Bæta 



20 

 

færni, skemmtun, læra nýja hluti, áskorun og að vera í góðu formi. Munur á milli 

kynja var svipaður. Það skipti drengi þó meira máli að að ná árangri.    

Við rannsókn Hreiðars Haraldssonar (2011) sem fjallað er um hér að ofan 

var notast við PMQ spurningalista Gill og félaga. Helstu niðurstöður rannsóknar 

Hreiðars voru þær að ekki fannst marktækur munur á hvoru kyninu þætti 

félagsskapur mikilvægari. Hins vegar kom það fram að stúlkum þætti það 

mikilvægara en drengjum að halda sér í líkamlegu formi og drengjum þótti það 

mikilvægara en stúlkum að öðlast virðingu og viðurkenningu í gegnum íþróttir.  

PMQ spurningalistinn var einnig notaður í rannsókn Kondric og félaga 

sem var birt í Journal of Sports Science and Medicine árið 2013, „Participation 

Motivation and Student´s Physical Activity among Sport Students in Three 

Countries“. Markmið rannsóknar var að rannsaka mun á áhugahvöt nemenda í 

íþróttum frá þremur mismunandi löndum. Úrtakið var 390 nemendur sem komu 

frá Slóveníu, Króatíu og Þýskalandi. Kannað var hvað hvetur nemendur í að vera 

virkir í íþróttum. Úrtakinu var lagskipt eftir ástundun í borðtennistíma Í löndunum 

þremur. Svörum nemenda var skipt niður í sex staðlaða flokka, ( félagsskapur og 

vinir, virðing og viðurkenning, halda sér í formi, social status, sport events og 

spennulosun/afþreying.  Þessi rannsókn leiddi í ljós að tölfræðilegur munur var á 

áhugahvöt þátttakenda frá þessum þremur mismunandi löndum. Einnig kom fram 

skýr kynjamunur hjá milli þátttakenda frá löndunum en ekki var marktækur 

munur á áhugahvöt eftir aldri. (Kondric og félagar, 2013). 

Rannsóknarspurning og tilgátur 

Lokaverkefni okkar til BS gráðu í íþróttafræði er rannsókn á áhugahvöt unglinga í 

fótbolta.  Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hver helsta áhugahvöt 

unglinga í fótbolta er eða með öðrum orðum kanna hvað er það sem drífur 

unglinga á fótboltaæfingar. Einnig er markmið rannsóknarinnar að kanna hvort 

munur sé á áhugahvöt drengja og stúlkna sem stunda fótbolta og eins að athuga 

hvort áhugahvötin breytist eftir aldri. Einnig voru settar fram þrjár 

rannsóknartilgátur. Sú fyrsta var að stúlkum þyki félagsskapur mikilvægari ástæðu 

fyrir knattspyrnuiðkun sinni en drengjum. Önnur tilgátan er sú að stúlkum þyki 

það að halda sér í formi mikilvægari ástæðu fyrir knattspyrnuiðkun sinni en 
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drengjum og lokst er þriðja tilgátan sú að drengir telji metnað til að ná árangri 

mikilvægari ástæðu fyrir knattspynuiðkun sinni en stúlkur. 
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Aðferð 

Úrtak 

Þátttakendur í rannsókninni voru 214 unglingar fæddir á árunum 1997 – 2000. 

Fjöldi stúlkna var 112 (52%) og fjöldi drengja var 102 (48%). Í töflu 1 má sjá 

fjölda þátttakenda úr hverjum árgangi fyrir sig eftir kyni.  

 

Tafla 1. Fjöldi þátttakenda í hverjum árgangi eftir kyni. 

 

1

1997 

1

1998 

1

1999 

2

2000 Samtals 

Drengir 

3

31 

3

34 

2

21 

1

16 102 

Stúlkur 

1

18 

3

34 

3

37 

2

23 112 

Samtals 

4

49 

6

68 

5

58 

3

39 214 

 

 Þátttakendur í rannsókninni voru knattspyrnuiðkendur í þriðja og fjórða 

flokki karla og kvenna hjá ýmsum íþróttafélögum víðs vegar að af landinu. 

Þátttakendur voru fundnir á þann hátt að haft var samband við nokkra þjálfara sem 

þjálfa knattspyrnu í þessum aldursflokki og þeir beðnir um leyfi og hjálp við að 

leggja fyrir könnun um áhugahvöt (Participation motivation questionnaire) fyrir 

sína iðkendur. Allir þjálfarar tóku vel í þá bón. 

Mæltitæki 

Mælitækið sem var notað í rannsókninni til að meta áhugahvöt unglinga í fótbolta 

var spurningalistinn „Participation motivation questionnaire“ (PMQ) sem var 

hannaður af Diane Gill, John B. Gross og Sharon Huddleston árið 1983. Notast 

var við íslenska þýðingu Hreiðars Haraldssonar frá árinu 2011. Listinn saman 

stendur af 30 mismunandi staðhæfingum fyrir því afhverju viðkomandi æfir 

fótbolta. Valmöguleikar fyrir hverja staðhæfingu eru þrír; „Mjög mikilvægt“, 

„Nokkuð mikilvægt“ og „Alls ekki mikilvægt“. Valmöguleikarnir fengu gildi frá 

einum upp í þrjá. Valmöguleikinn „Mjög mikilvægt“ fékk gildið 1, „Nokkuð 

mikilvægt“ fékk gildið 2 og „Alls ekki mikilvægt“ fékk gildið 3. Því lægra sem 

meðaltal þáttana er þeim mun mikilvægari taldi þáttakandi tiltekna ástæðu vera 

fyrir íþróttaiðkun sinni. Auk staðhæfinganna 30 var spurt um fæðingarár og kyni. 

Spurningalistann má sjá í viðauka.  
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Í rannsóknum sem notast hafa við PMQ listann hefur staðhæfingunum 30 

verið skipt upp í 6-8 þætti eftir því sem við á í hverri rannsókn. Flestar rannsóknir 

sem skoðaðar voru innihéldu sjö þætti meðal annars rannsókn Hreiðars 

Haraldssonar (2011).  Í þessari rannsókn var ákveðið að notast við þætti Hreiðars 

þar sem um samskonar úrtak var að ræða. Athugað var hvort þáttauppbygginu í 

okkar úrtaki samræmdist þáttauppbygginu Hreiðars og svo var. Þættirnir sjö voru 

nefndir „Félagsskapur og vinir“, „Halda sér í formi“, Virðing/Viðurkenning“, 

„Skemmtun og áskorun“, „Metnaður“, „Spennulosun/Afþreying“ og „Þrýstingur 

og aðstaða“. Hér á eftir má sjá hvaða staðhæfingar féllu undir hvern flokk. 

Undir „Félagsskapur og vinir“ féllu staðhæfingarnar: 

1. „Ég æfi vegna þess að vinir mínir æfa“ 

2.  „Ég æfi vegna þess að ég nýt þess að vera hluti af liði“ 

3. „Ég æfi til að eignast nýja vini“ 

4. „Ég æfi því liðsandinn er góður“  

5. „Ég æfi því mér finnst gaman að vera hluti af liði“ 

 Undir „Halda sér í formi“ flokkast staðhæfingarnar: 

1. „Ég æfi til að halda mér í formi“  

2. „Ég æfi til að fá hreyfingu og þjálfun“  

3. „Ég æfi því ég vil vera í góðu líkamlegu formi“  

Undir „Virðing/Viðurkenning“ flokkast staðhæfingarnar:  

1. „Ég æfi vegna ánægjunnar við að vinna leiki“  

2. „Ég æfi til að finnast ég mikilvæg/mikilvægur“  

3. „Ég æfi því ég vil verða vinsæl/vinsæll“  

4. „Ég æfi til að öðlast virðingu“  

Undir „Skemmtun/áskorun“ flokkast staðhæfingarnar:  

1. „Ég æfi vegna spennunar sem það veitir mér“  

2. „Ég æfi því ég nýt þess að gera hluti sem ég er góð/góður í“  

3. „Ég æfi vegna átakanna sem fylgja íþróttinni“ 

4. „Ég æfi því það er áskorun, og ég haf gaman af að taka 

áskorunum“  

5. „Ég æfi því mér finnst gaman á æfingum“ 
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6. „Ég æfi því ég hef gaman af því að keppa“ 

Undir „Metnaður til að ná árangri“ flokkast staðhæfingarnar:  

1. „Ég æfi því ég vil verða betri í íþróttinni“ 

2. „Ég æfi til að læra og þróa nýja hæfileika“  

3. „Ég æfi til að ná lengra í íþróttinni“  

Undir „Spennulosun/Afþreying“ flokkast staðhæfingarnar:  

1. „Ég æfi því mér finnast keppnisferðir skemmtilegar“  

2. „Ég æfi til að fá útrás og losa um orku“ 

3. „Ég æfi til að losa um spennu og ná afslöppun“  

4. „Ég æfi til að hafa eitthvað að gera“ 

5.  „Ég æfi til að komast aðeins út úr húsi heima hjá mér“   

Undir „Þrýstingur/Aðstaða“ flokkast staðhæfingarnar:  

1. „Ég æfi því foreldrar mínir eða vinir vilja að ég æfi“ 

2.  „Ég æfi því mér finnst þjálfararnir skemmtilegir“ 

3. „Ég æfi til að  hafa aðgang að aðstöðunni sem félagið býður upp 

á“  

 

Framkvæmd  

Þjálfarar hvers flokks fengu sent bréf í tölvupósti þar sem þeir voru beðnir um 

leyfi og hjálp við að leggja spurningalistann fyrir iðkendur flokksins. Bréfið sendu 

þjálfarar áfram til forráðamanna barnanna þar sem börnin höfðu ekki náð 18 ára 

aldri. Ef forráðamenn höfðu athugasemdir við könnunina voru þeir beðnir að hafa 

samband við forsvarsmenn rannsóknarinnar. Bréf til foreldra er í viðauka. 

Tveimur dögum eftir að bréfið var sent á forráðamenn var þjálfurum sendur 

tengill á vefsíðuna www.questionpro.com þar sem könnunin var hýst og var hún 

því rafræn. Þjálfarar lögðu könnunina fyir iðkendur sína ýmist með því að setja 

tengilinn á könnunina á facebook síðu fótboltaflokksins eða með því að senda 

forráðamönnum tengilinn á könnunina í tölvupósti. Gagnasöfnun fór fram á 

tímabilinu 3. – 19. apríl árið 2013. Könnunin var með öllu nafnlaus og var ekki 

hægt að rekja svör til þátttakenda. 
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Tölfræðiaðferðir 

Unnið var úr niðurstöðum könnunarinnar í tölfræðiforritinu SPSS. Til þess að 

athuga áreiðanleikann í því að skipta staðhæfingunum 30 upp í 7 þætti var gerð 

Cronbach’s Alpha áreiðanleikamæling. Þetta er gert til þess að athuga hvort 

spurningarnar sem lagðar voru saman séu að mæla sama hugtakið. Í töflu 2 má sjá 

upplýsingar um áreiðanleikamælinguna Cronbach‘s Alpha og fjölda spurninga í 

hverjum þætti. Áreiðanleikamælingin sýndi fram á að þegar verið var að leggja 

saman spurningar í eina mælingu þá var áreiðanleikinn yfirleitt góður. 

 

           Tafla 2. Áreiðanleikamæling. 

 

Chronbachs Alpha 

Fjöldi 

spurninga 

Félagsskapur og vinir 0.722 5 

Halda sér í formi 0.741 3 

Virðing og viðurkenning 0.620 5 

Skemmtun og áskorun 0.713 6 

Metnaður 0.621 3 

Spennulosun og afþreying 0.671 5 

Þrýstingur og aðstaða 0.419 3 

 

Í töflu 2 má sjá að Cronbach‘s Alpa fyrir „Félagsskapur og vinir“, „Halda 

sér í formi“ og „Skemmtun og áskorun“ var yfir 0,7 telst góður áreiðanleiki. 

„Virðing og viðurkenning“, „Metnaður og spennulosun“ og „Afþreying“ var yfir 

0,6 sem telst ásættanlegt. Cronbach’s Alpha fyrir „Þrýstingur og aðstaða“ var 

hinsvegar bara 0.419 sem er lítill áreiðanleiki. Samt sem áður var ákveðið að 

notast við þennan flokk í áframhaldandi greiningu vegna þess að fyrri rannsóknir 

hafa sýnt fram á áreiðanleika í þessum flokki. 

Reiknuð voru meðaltöl og staðalfrávik fyrir þættina bæði fyrir hópinn í 

heild sinni, eftir kynjum og eftir árgöngum. Þannig var notast við lýsandi tölfræði 

til að lýsa mun á áhugahvöt eftir kyni og aldri. Einnig voru notuð tölfræðipróf til 

að athuga þennan mun nánar. Til að kanna hvort munur væri á áhugahvöt 

kynjanna var framkvæmt T-próf og miðaðist marktækni við p<0,05. Til að athuga 

hvort marktækur munur væri á áhugahvöt eftir árgöngum var notað F-próf og 
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miðaðist marktækni við p<0,05. Einnig var kannað hvort áhugahvötin sýndi fylgni 

við aldur hjá strákum annars vegar og stúlkum hins vegar með Pearson’s 

fylgniprófi og miðaðist marktækni einnig við p<0,05. 
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Niðurstöður 

 

Meðaltöl og staðalfrávik voru reiknuð fyrir alla þætti mælitækisins (PMQ), bæði í 

heild og eftir kyni og aldri. Í töflu 3 má sjá meðaltöl og staðalfrávik á þáttunum 

sjö í PMQ.  Þegar svör allra þátttakenda eru skoðuð sést að sá þáttur sem var 

helsti hvatinn fyrir fótboltaiðkun var þátturinn „Halda sér í formi“ en sá þáttur 

hefur lægsta meðaltalið (M=1,27).  Fast á eftir kemur „Metnaður til að ná árangri 

“ (M=1,28).  

Tafla 3. Meðaltöl og staðalfrávik PMQ þátta. 

 Allir 

N=214 

Þættir PMQ Meðaltal Staðalfrá

vik 

Félagsskapur og vinir 1.81 0.42 

Halda sér í formi 1.27 0.37 

Virðing/Viðurkenning 2.24 0.43 

Skemmtun og áskorun 1.56 0.42 

Metnaður 1.28 0.38 

Spennulosun/Afþreying 2.09 0.49 

Þrýstingur og aðstaða 2.39 0.45 

  

Það sem skiptir þátttakendur minnstu máli er „Þrýstingur og aðstaða“  en 

sá þáttur hefur hæsta meðaltalið (M=2,39).  Því virðist sem að líkamsræktin sem 

fótboltaiðkunin er sem og metnaður að að ná árangri séu þær áhugahvötir sem 

skipta mestu máli en þrýstingur frá foreldrum og aðstaða til iðkunar hafi minnst 

vægi. 
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Í töflu 4 má sjá meðaltöl og staðalfrávik þáttanna eftir kynjum. Þar má sjá 

að hjá stúlkum hefur þátturinn „Halda sér í formi“ lægsta meðaltalið  (M=1,22) en 

hjá drengjum virðist þátturinn „Metnaður“ vera sá sem skiptir mestu máli 

(M=1,29). Þátturinn „Halda sér í formi“ er þó ekki langt undan hjá drengjum 

(M=1,32). Hjá stúlkum var þátturinn „Metnaður til að ná árangri“ hins vegar í 

öðru sæti (M=1,27). Hjá bæði stelpum og strákum var þátturinn „Skemmtun og 

áskorun“ í þriðja sæti (stúlkur M=1,57, drengir M = 1,55) og svo „Félagsskapur 

og vinir“ í fjórða sæti (stúlkur M=1,79, drengir M = 1,83). Hæsta meðaltalið bæði 

hjá strákum (M=2,36) og stúlkum (M=2,43) tilheyrði þættinum „Þrýstingur og 

aðstaða“ sem segir okkur að sá þáttur þótti síst mikilvægur sem ástæða fyrir 

fótboltaiðkun hjá þeim sem tóku þátt í könnuninni. 

 

Tafla 4. Meðaltöl og staðalfrávik PMQ þátta eftir kyni. 

 

 Stelpur 

N=112                      

Strákar 

N=102 
 

Þættir PMQ Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik t-gildi 

Félagsskapur og vinir 1.79 0.45 1.83 0.39 0,650 

Halda sér í formi 1.22 0.34 1.32 0.40 1,803 

Virðing/Viðurkenning 2.31 0.40 2.17 0.45 -2,333* 

Skemmtun og áskorun 1.57      0.42 1.55 0.42 -0.451 

Metnaður 1.27 0.37 1.29 0.40 0,431 

Spennulosun/Afþreying 2.01 0.43 2.17 0.53 2,156* 

Þrýstingur og aðstaða 2.43 0.42 2.36 0.48 -1,062* 

 Tvíhliðapróf    ***p<0,001 ; **p<0,001;  *p<0,05 

Athugað var hvort þessi munur á áhugahvöt fyrir fótboltaiðkun milli kynja 

væri marktækur með því að reikna t-próf fyrir alla þætti PMQ mælitækisins. Í 

töflu 4 má sjá niðurstöður t-prófs eftir kyni.  Það kemur í ljós að ekki er 

tölfræðilega marktækur munur milli kynja á fjórum þáttum af sjö. Ekki var 

marktækur munur á meðaltölum kynjanna fyrir þættina „Félagsskapur og vinir“ 

(t=0,650; df=192, p>0,05), „Halda sér í formi“  (t=1,803; df=190, p>0,05), 

„Skemmtun og áskorun“ (t=-0,451; df=188, p>0.05) og „Metnaður“ (t=0,310; 

df=191, p>0,05).  

Þrír þættir sýndu tölfræðilega marktækan mun á meðtölum kynjanna. Það 

var í flokknum „Virðing/Viðurkenning“ þar sem meðaltal drengja var marktækt 
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lægra en hjá stúlkum (t=-2.333; df=188, p<0,05). Einnig var tölfræðilega 

marktækur munur á meðaltölum kynjanna í þættingum „Spennulosun og 

afþreying“ þar sem meðaltal stúlkna var lægra (t=2.156; df=187, p<0,05)  og í 

þættinum „Þrýstingur og Aðstaða“ var meðaltal stráka marktækt lægra (t=-1,062; 

df=191, p>0,05).  

Það virðist því sem það skipti drengi meira máli að fá virðingu eða 

viðurkenningu en stúlkur. Að auki er þrýstingur frá öðrum og aðstaða meiri hvati 

fyrir drengi en stúlkur. Það skiptir stúlkur hins vegar meira máli en drengi að fá 

spennulosun og afþreyingu út úr fótboltaiðkun sinni en drengi. 

Einnig voru skoðuð meðaltöl og staðalfrávik þátta PMQ eru eftir aldri.  Í 

töflu 5 má sjá að hjá þátttakendum fæddum 2000 hefur þátturinn „Metnaður til að 

ná árangri“ lægsta meðaltalið  (M=1,19). Sami þáttur „Metnaður til að ná árangri“ 

virðist vera sá sem skiptir mestu máli (M=1,24), hjá þátttakendum fæddum 1999.  

Hjá þátttakendum fæddum 1998 er lægsta meðaltalið á þættinum „Halda sér í 

formi“ (M=1,20). Sami þátturinn „Halda sér í formi“ er einnig með lægsta 

meðaltalið hjá elsta árganginum 1997  (M=1,30).   Þessar niðurstöður benda til að 

sú áhugahvöt sem hefur mest áhrif breytist eftir því sem börn eldast.  Fyrir yngri 

börnin er það metnaður til að ná árangri sem skiptir máli en það að halda sér í 

formi er það sem hvetur mest fyrir eldri börnin.  

Það sem skiptir minnst máli hjá öllum árgöngunum er þátturinn 

“Þrýstingur og aðstaða“ en sá þáttur var með hæsta meðaltalið í öllum 

árgöngunum (2000, M=2,45; 1999, M=2,37; 1998, M=2,35; 1997, M=2,42).   

Athugað var hvort þessi munur á áhugahvöt fyrir fótboltaiðkun milli 

árganga væri marktækur með því að reikna F-próf fyrir alla þætti PMQ mælitækis. 

Í töflu 5 má sjá niðurstöður F-prófs eftir aldri.  Það kemur í ljós að ekki er 

tölfræðilega marktækur munur milli árganga á fjórum þáttum af sjö. Ekki var 

marktækur munur á meðaltölum kynjanna fyrir þættina „Halda sér í formi“  (F 

(3,188)=1,108 , p>0,05),  „Virðing/Viðurkenning“ (F(3,186)=0,666, p>0,05),  

„Skemmtun og áskorun“  (F (3,186) =0,791, p>0,05),  og „Þrýstingur og Aðstaða 

(F(3,189)=0,687, p>0,05),   
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Þrír þættir sýndu tölfræðilega marktækan mun á meðtölum milli árganga. 

Það var í flokknum  „Félagsskapur og vinir“ (F (3,190) =3,238; p<0,05), þar sem 

meðaltal barna sem fædd voru 1998 var marktækt lægra en hjá hinum 

árgöngunum.  Einnig var marktækur munur á meðaltölum eftir aldri á þættinum 

„Metnaður til að ná árangri“ (F (3,189) =3,623, p<0,05) þar sem meðaltal elstu 

barnanna sem fædd voru 1997 var marktækt hærra en hjá hinum árgöngunum. 

Einnig var tölfræðilega marktækur munur á meðaltölum árganganna í þættinum 

„Spennulosun og afþreying“ (F (3,185) =2,680, p<0,05) þar sem meðaltal yngstu 

barnanna sem fædd voru árið 2000 var marktækt hærra en hjá hinum árgöngunum.   

Samkvæmt þessum niðurstöðum virðist sem að félagsskapur skipti börn 

sem fædd eru 1998 meira máli en hin sem eru yngri og eru fædd árin 1999 og 

2000 og þau sem eldri eru, fædd 1997. Metnaður til að ná árangri virðist skipta 

minna máli hjá börnum fæddum 1997 heldur en í yngri árgöngum, hjá börnum 

fæddum 1998-2000. Einnig virðist þátturinn “Spennulosun og afþreying skipta 

minna máli fyrir yngsta áranginn sem er fæddur árið 2000 heldur en þau sem eldri 

eru.  
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      Tafla 5. Meðaltöl og staðalfrávik PMQ þátta eftir aldri. 

 2000 

N=40                     

1999 

N=60 

1998 

N=68 

 1997 

N=49 

  

Þættir PMQ Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik F-

gildi 

Félagsskapur og vinir 1,92 0,46 1.83 0,45 1.68 0,39 1.86 0,37 3,238* 

Halda sér í formi 1,31 0,37 1,30 0,41 1.20 0,32 1.30 0,38 1,108 

Virðing/Viðurkenning 2,32 0,49 2,25 0,43 2,19 0,39 2,23 0,41 0,666 

Skemmtun og áskorun 1,57      0,46 1,56 0,38 1,51 0,43 1,63 0,41 0,791 

Metnaður 1,19 0,34 1,24 0,32 1,26 0,35 1,44 0,47 3,623* 

Spennulosun/Afþreying 2,28 0,53 2,08 0,47 1,99 0,48 2,09 0,45 2,680* 

Þrýstingur og aðstaða 2,46 0,47 2,37 0,48 2,35 0,44 2,42 0,42 0,687 

 

Tvíhliðapróf    ***p<0,001 ; **p<0,001;  *p<0,05 
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Á mynd 1 er súlurit sem sýnir meðaltal þáttanna sjö flokkað eftir aldri, 

óháð kyni. Þegar skoðað var hvort breyting yrði á áhugahvötinni eftir aldri hjá 

öllum hópnum kom í ljós samkvæmt Pearson‘s fylgniprófi að ekki var fylgni milli 

aldurs og áhugahvatar fyrir neinn þátt fyrir utan þáttinn „Metnaður til að ná 

árangri“. Í þeim þætti var neikvæð fylgni með hækkandi aldri (r=-0,207, p<0,05) 

þ.e. „Metnaður til að ná árangri“ var ekki jafn sterk áhugahvöt eftir því sem 

börnin urðu eldri. 

 

 

        Mynd 1. Meðaltal þáttanna sjö flokkað eftir árgöngum. 

 

 

 

 

 

 

 

  



33 

 

Skoðaður var munur á áhugahvöt eftir kyni og aldri. Á mynd 2 kemur fram 

meðaltals munur stúlkna eftir árgöngum á þáttunum sjö. Þegar skoðað var hvort 

línuleg fylgni væri hjá stelpum milli áhugahvatar og aldurs kom í ljós marktæk 

fylgni milli aldurs og þáttanna „Félagsskapur og vinir“ (r=0,2, p<0,05), 

„Metnaður til að ná árangri“ (r=-0,207, p<0,01) og „Afþreying og spennulosun“ 

(r=0,305, p<0,01). Þannig er marktæk línuleg fylgni milli aldurs og þáttarins 

„Félagsskapur og vinir“ þar sem sá þáttur virðist hafa tilhneygingu til að skipta 

meira máli eftir því sem stúlkurnar eru eldri. Því yngri sem stúlkurnar eru því 

meira máli skiptir þátturinn „Metnaður til að ná árangri“ og þátturinn 

„Spennulosun og afþreying“ skiptir meira máli eftir því sem stúlkurnar verða 

eldri.  

 

 

Mynd 2. Meðaltal þáttanna sjö meðal stúlkna flokkað eftir árgöngum. 

. 
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Á mynd 3 sést hvernig meðaltöl dreifast meðal þáttanna sjö á milli árganga 

hjá drengjum. Ekki kom fram marktæk línuleg fylgni á aldri og  neinum af 

þáttunum.

 

Mynd 3. Meðaltal þáttanna sjö meðal drengja flokkað eftir árgöngum. 
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Á mynd 4 er línurit sem sýnir niðurstöður í þættinum „Félagsskapur og 

vinir“ eftir árgöngum og kyni. Í þessum þætti er ekki marktækur munur á 

meðaltölum eftir kyni. Hins vegar sést marktæk fylgni hjá stúlkum milli aldurs og 

þessa þáttar þar sem „Félagsskapur og vinir“ virðist hafa tilhneigingu til að skipta 

meira máli eftir því sem stúlkurnar eru eldri. Ekki sást nein marktæk fylgni í 

þessum þætti eftir aldri meðal drengja. 

 

 

Mynd 4. Meðaltal í þættinum „Félagsskapur og vinir“ skipt eftir aldri 

og kyni. 
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Á mynd 5 má sjá línurit sem sýnir niðurstöður í þættinum „Halda sér í 

formi“ eftir árgöngum og kyni. Ekki er marktækur munur á meðaltölum milli 

kynja eða aldurs og ekki sést nein línuleg fylgni milli aldurs og þessa þáttar meðal 

drengja og stúlkna. Þetta bendir til þess að það að halda sér í formi sé 

jafnmikilvæg áhugahvöt fyrir fótboltaiðkun hjá drengjum og stúlkum og það 

breytist ekki eftir aldri. 

 

 

Mynd 5. Meðaltal í þættinum „Halda sér í formi“ skipt eftir aldri og 

kyni. 
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Á mynd 6 má sjá línurit sem sýnir meðaltöl í þættinum 

„Virðing/Viðurkenning“ eftir árgöngum og kyni.  Marktækur munur kemur fram 

milli kynja en ekki eftir aldri sem bendir til að  það skipti drengi meira máli en 

stúlkur sú virðing eða viðurkenningin sem fæst við iðkun fótbolta en aldur virðist 

ekki skipta máli. Þrátt fyrir það virðist mesti munurinn liggja milli kynja hjá 

þátttakendum fæddum 1999.  Ekki fram nein línuleg fylgni milli aldurs og þessa 

þáttar meðal drengja og stúlkna. 

 

Mynd 6. Meðaltal á þættinum „Virðing/Viðurkenning“ skipt eftir 

aldri og kyni.  
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Á mynd 7 er má sjá línurit sem sýnir meðaltöl í þættinum „Skemmtun og 

áskorun“ eftir aldri og kyni. Ekki er marktækur munur á meðaltölum kynja né eftir 

aldri og ekki er línuleg fylgni milli aldurs og þessa þáttar meðal drengja og 

stúlkna. 

 

Mynd 7. Meðaltal á þættinum „Skemmtun og áskorun“ skipt eftir 

aldri og kyni. 
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Á mynd 8 má sjá línurit sem sýnir meðaltal í þættinum „Metnaður til að ná 

árangri“ eftir aldri og kyni. Ekki er marktækur munur á meðaltölum kynja. Hins 

vegar var marktækur munur á meðaltölum eftir aldri en meðaltal elstu barnanna 

sem fædd voru 1997 var marktækt hærra en hjá hinum. Þegar skoðað var hvort 

línuleg fylgni væri til staðar eftir aldri hjá strákum annars vegar og stelpum hins 

vegar kom í ljós að hjá stelpum var marktæk línuleg fylgni eftir aldri  (r=-0,207, 

p<0,01) en ekki sást marktæk línuleg fylgni meðal drengja. Þannig verður 

metnaður til að ná árangri veikari áhugahvöt hjá stelpum eftir  því sem þær verða 

eldri. 

 

 

Mynd 8. Meðaltal á þættinum „Metnaður“ skipt eftir aldri og kyni. 
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Á mynd 9 má sjá línurit sem sýnir meðaltöl í þættinum 

„Spennulosun/Afþreying“ eftir kyni og aldri. Marktækur munur var á meðaltölum 

kynja og eftir aldri. Þessi þáttur er meiri hvati meðal stúlkna en drengja. Það sást 

línuleg fylgni hjá stúlkum eftir aldri í þessum þætti og virðist „Spennulosun og 

afþreying“ verða mikilvægari ástæða fyrir fótboltaiðkun eftir því sem stúlkurnar 

verða eldri (r=0,305, p<0,01).  

 

Mynd 9. Meðaltal á þættinum „Spennulosun/Afþreying“ skipt eftir 

aldri og kyni. 
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Á mynd 10 má sjá línurit sem sýnir meðaltal á þættinum „Þrýstingur og 

aðstaða“ eftir aldri og kyni. Marktækur munur var á meðaltölum milli kynja þar 

sem þessi þáttur var mikilvægari meðal drengja en stúlkna en ekki sást marktækur 

munur eftir aldri.  Þessi hvati er sterkari meðal drengja en stúlkna í tveimur yngri 

árgöngum en jafnast út í tveimur eldri árgöngum. 

 

 

 

Mynd 10. Meðaltal á þættinum „Þrýstingur og aðstaða“ skipt eftir aldri og 

kyni.  
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Í töflu 6 sjást meðaltöl og staðalfrávik fyrir allar staðhæfingarnar 30 í 

spurningalistanum. Sé skoðað hvaða atriði úr spurningalistanum þátttakendum 

þóttu mikilvægust má sjá að sú staðhæfing sem hefur lægsta meðaltalið bæði 

meðal drengja (M=1,14) og stúlkna (M=1,15)  er „Ég æfi því ég vil verða betri í 

íþróttinni“.  Staðhæfingar sem komu þar á eftir meðal alls hópsins voru „Ég æfi til 

að ná lengra í íþróttinni“ (M=1,22), „Ég æfi til að fá hreyfingu og þjálfun“ 

(M=1,22), Ég æfi því ég vil vera í góðu líkamlegu formi“ og „Ég æfi því mér 

finnst gaman á æfingum“ (M=1,24). Allar þessar ástæður höfðu hátt meðaltal 

bæði meðal drengja og stúlkna þótt að einhver munur milli kynja hafi sést. Hjá 

stelpum hafði staðhæfingin „Ég æfi til þess að fá hreyfingu og þjálfun” næst 

lægsta meðaltalið (M= 1,16) og þar á eftir kom „Ég æfi því ég vil vera í góðu 

líkamlegu formi“ (M= 1,17),  „Ég æfi því mér finnst gaman á æfingum” (M=1,18) 

og „Ég æfi til þess að ná lengra í íþróttinni“ (M=1,21). Hjá drengjum hins vegar 

var „Ég æfi til þess að ná lengra í íþróttinni“ í öðru sæti m.t.t. mikilvægis. Þar á 

eftir kom „Ég æfi því ég nýt þess að gera hluti sem ég er góður í“ (M=1,28), „Ég 

æfi til að fá hreyfingu og þjálfun“ (M=1,29), „Ég æfi því ég vil vera í góðu 

líkamlegu formi“ (M=1,29) og „Ég æfi því mér finnst gaman á æfingum“ 

(M=1,29). Sú staðhæfing sem hefur hæsta meðaltalið bæði hjá stelpum og 

strákum er „Ég æfi því foreldrar mínir vilja að ég æfi”. Sú staðhæfing sem hafði 

næsthæsta meðaltalið bæði fyrir stráka og stelpur var „Ég æfi því ég vil verða 

vinsæl/l“. Niðurstöður benda því til þess að flestir æfi til þess að verða betri í 

íþróttinni en að  þrýstingur frá foreldrum sé minnst mikilvægur og að það að verða 

vinsæl/l sé ekki sterk áhugahvöt. 
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Tafla 6. Meðaltöl og staðalfrávik fyrir öll atriðin eftir kyni 

 

 

 Strákar Stelpur Allir 

Atriði M S M S M S 

Ég æfi því ég vil verða betri í íþróttinni 1.14 0.40 1.15 0.39 1.15 0.40 

Ég æfi því vinir mínir æfa 2.31 0.61 2.37 0.60 2.34 0.60 

Ég æfi vegna ánægjunnar við að vinna leiki 1.48 0.61 1.79 0.64 1.64 0.64 

Ég æfi til að fá útrás og losa um orku 1.89 0.73 1.68 0.64 1.78 0.69 

Ég æfi því mér finnast keppnisferðir skemmtilegar 2.20 0.73 2.11 0.74 2.15 0.74 

Ég æfi til að halda mér í formi 1.43 0.54 1.33 0.49 1.38 0.51 

Ég æfi vegna spennunar sem það veitir mér 1.83 0.74 1.84 0.72 1.84 0.72 

Ég æfi vegna þess að ég nýt þess að vera hluti af liði 1.40 0.55 1.41 0.60 1.41 0.57 

Ég æfi því foreldrar mínir eða vinir vilja að ég æfi 2.79 0.52 2.90 0.33 2.85 0.45 

Ég æfi til að læra og þróa nýja hæfileika 1.52 0.64 1.48 0.61 1.50 0.62 

Ég æfi til að eignast nýja vini 2.31 0.64 2.15 0.60 2.23 0.62 

Ég æfi því ég nýt þess að gera hluti sem ég er góð/ur í 1.28 0.53 1.35 0.56 1.32 0.54 

Ég æfi til að losa um spennu og ná afslöppun 2.08 0.76 1.97 0.77 2.02 0.76 

Ég æfi til að fá verðlaun 2.37 0.77 2.60 0.63 2.50 0.71 

Ég æfi til að fá hreyfingu og þjálfun 1.29 0.48 1.16 0.36 1.22 0.43 

Ég æfi til að hafa eitthvað að gera 2.21 0.75 1.95 0.77 2.08 0.77 

Ég æfi vegna átakanna sem fylgja íþróttinni 1.85 0.74 1.93 0.76 1.89 0.75 

Ég æfi því liðsandinn er góður 1.63 0.63 1.5 0.59 1.56 0.61 

Ég æfi til að komast aðeins útúr húsi heima hjá mér  2.48 0.74 2.40 0.69 2.44 0.71 

Ég æfi því ég hef gaman af að keppa 1.39 0.61 1.47 0.67 1.43 0.64 

Ég æfi til að finnast ég mikilvæg/ur 2.14 0.79 2.11 0.79 2.12 0.79 

Ég æfi því mér finnst gaman að vera hluti af liði 1.52 0.63 1.53 0.67 1.52 0.65 

Ég æfi til þess að ná lengra í íþróttinni 1.22 0.53 1.21 0.46 1.22 0.49 

Ég æfi því ég vil vera góðu líkamlegu formi 1.28 0.46 1.17 0.38 1.22 0.43 

Ég æfi því ég vil verða vinsæl/l 2.71 0.54 2.91 0.32 2.81 0.46 

Ég æfi því það er áskorun og ég hef gaman af að taka 

áskorunum 

1.67 0.74 1.75 0.76 1.71 0.75 

Ég æfi því mér finnst þjálfararnir skemmtilegir 2.01 0.81 1.83 0.77 1.92 0.79 

Ég æfi til að öðlast virðingu  2.16 0.75 2.18 0.70 2.17 0.72 

Ég æfi því mér finnst gaman á æfingum 1.29 0.52 1.18 0.41 1.24 0.47 

Ég æfi til að hafa aðgang að aðstöðunni sem félagið býður uppá 2.27 0.74 2.53 0.70 2.40 0.73 
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Umræður 

 

Rannsóknarspurningar þessarar rannsóknar voru eftirfarandi: Hver er áhugahvöt 

unglinga í fótbolta? Er munur á áhugahvöt á milli kynja? Breytist áhugahvötin á 

unglingsárunum? 

Auk þessarra rannsóknarspurninga voru settar fram þrjár tilgátur. Fyrsta 

tilgátan var sú að að stúlkum þætti félagsskapurinn sem fylgir því að æfa fótbolta 

mikilvægari en strákum. Önnur tilgátan var sú að stúlkum þætti mikilvægara en 

strákum að æfa fótbolta til að halda sér í líkamlegu formi. Þriðja tilgátan var að 

strákar hefðu meiri metnað til þess að ná árangri í íþróttinni en stelpur. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru helstu áhugahvatir unglinga í 

fótbolta þættirnir „Halda sér í formi“ og „Metnaður til að ná árangri“. 

Ómarktækur munur er á milli kynja í þessum þáttum. Tilgáta þess efnis að 

stúlkum þætti það að halda sér í formi mikilvægari þáttur en strákum stenst því 

ekki. Tilgátan um að drengir hefðu meiri metnað til að ná árangri í íþróttinni en 

stúlkur stóðst heldur ekki. Tilgátan um að stúlkum þætti félagsskapurinn sem 

fylgir því að æfa fótbolta mikilvægari en strákum stóðst ekki og ekki var 

marktækur munur á milli kynjanna í þessum þætti. Því á allt það tal sem oft á 

tíðum viðgengst í knattspyrnuheimunum um að stelpur séu bara að æfa fótbolta 

útaf vinkonunum en drengir til að ná árangri stenst því ekki samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar. Engin af þeim rannsóknartilgátum sem settar 

voru fram í inngangi stóðust því. 

Marktækur munur var á áhugahvöt kynjanna í þremur þáttum af sjö en það 

var í þáttunum „Virðing/Viðurkenning“, „Spennulosun og afþreying“ og í 

þættinum „Þrýstingur og Aðstaða“. Drengjum þótti þátturinn 

„Virðing/Viðurkenning“ marktækt mikilvægari fyrir fótboltaiðkun sinni en 

stúlkum. Súlkum þótti spennulosun og afþreying marktækt mikilvægari ástæðu 

fyrir fótboltaiðkun sinni en drengjum og að lokum vó þátturinn „Þrýstingur og 

aðstaða“ marktækt meira meðal drengja en þótti ekki jafn mikilvægur meðal 

stúlkna. Það getur verið að það sé meiri pressa frá foreldrum. 
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Hér fyrir neðan verður farið nánar út í hvern þátt fyrir sig. 

Það lítur út fyrir það að þátturinn félagsskapur og vinir sé nokkuð 

mikilvægur þar sem sá þáttur hafði meðaltal undir tveimur bæði hjá stelpum og 

strákum og öllum árgöngum og því er lykilatriði að þjálfarar leggi áherslu á 

félagslega þáttinn til að halda iðkendum í greininni.  Tilgátan um stúlkum þætti 

félagsskapurinn sem fylgir því að æfa fótbolta mikilvægari en strákum stóðst ekki 

og ekki var marktækur munur á milli kynjanna í þessum þætti. Getur verið að 

félagslegi þátturinn hafi verið vanmetinn hjá drengjum í gegnum tíðina eða hefur 

þetta breyst, hefur þessi munur jafnast út. Þessi þáttur virðist hafa tilhneygingu til 

að skipta meira máli eftir því sem stúlkurnar verða eldri þar sem marktæk línuleg 

fylgni sást á milli aldurs og þessa þáttar hjá. Ekki sást hins vegar marktæk fylgni í 

þessum þætti eftir aldri meðal drengja.  

Þátturinn „Halda sér í formi“ hafði lægsta meðaltalið í rannsókninni og 

þótti því mikilvægasta ástæðan fyrir fótboltaiðkun hjá öllum hópnum. Það má 

velta því fyrir sér hvort ástæðan fyrir því að þessi þáttur sé sá sem er talinn 

mikilvægastur í rannsókninni stafi af því að umræða um heilsu og heilsutengd 

málefni hafi aukist á undanförnum árum í samfélaginu. Umræða um heilsu og 

lífsstíl hefur orðið mjög áberandi í ljósvakamiðlum, dagblöðum og 

samfélagsmiðlum á undanförnum misserum. Þessi þáttur var mikilvægastur hjá 

stelpum en var í öðru sæti á eftir „Metnaður til að ná árangri“ hjá strákum. Þó var 

ekki marktækur munur á kynjum í þessum þætti og því mjög mikilvægur hjá 

báðum kynjum. Tilgáta þess efnis að stúlkum þætti það að halda sér í formi 

mikilvægari þáttur en strákum stenst því ekki.  Í rannsókn Hreiðars Haraldssonar 

frá árinu 2011 fannst marktækur munur á milli kynja í þættinum „Halda sér í 

formi“.  Rannsókn Hreiðars var mjög svipuð þessari að því leiti að sami aldur var 

kannaður (12-16 ára) en í þeirri rannsókn voru handboltaiðkendur meðal 

þátttakenda auk fótboltaiðkenda. Það má velta því fyrir sér hver sé ástæða þess að 

í þessari rannsókn fannst ekki marktækur munur. Staðalímynd af konum er oft sú 

að þær hugsi meira um útlitið en karlar. Er þessi staðalímynd að breytast. Hefur 

jafnréttisbarátta síðustu ára skilað því að drengir séu minna feimnir við það að 

hugsa um útlitið en áður? Jafnréttisbaráttan gæti líka hafa skilað því að hlutir séu 

minna flokkaðir sem strákalegir eða stelpulegir í dag en áður fyrr. Það gæti að 

hluta til verið ástæða fyrir minni mun í þessum þætti.  
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Þátturinn „Virðing/Viðurkenning“ virðist ekki vera mikilvægur þar sem 

hann hefur næst hæsta meðaltalið af þáttunum sjö.  Meðaltal er yfir 2 hjá öllum 

árgöngum af báðum kynjum. Þessi þáttur var marktækt mikilvægari hjá strákum 

en hjá stúlkum og má velta því fyrir sér hvaða ástæður geta legið þar að baki. 

Finnst drengjum það vera ákveðið stöðutákn að standa sig vel í fótbolta? Líður 

þeim betur með sig í félagslífinu þegar þeir geta stært sig af afrekum sínum innan 

vallar? Hefur frammistaða innan vallar hjá drengjum á unglingsárunum áhrif á 

vinsældir þeirra hjá hinu kyninu? Þessi hugsunarháttur virðist þó vera í minnihluta 

og aðrar hvatir virðast mikilvægari í knattspyrnuiðkun. Ekki sást nein marktæk 

breyting í þessum þætti eftir aldri. Ástæða þess að drengjum þykir þessi þáttur 

mikilvægari en stúlkum gæti verið að marga drengi dreymir um atvinnumennsku 

erlendis þar sem þeir hafa fyrirmyndir eins og Eið Smára og Gylfa Sigurðsson 

sem hafa spilað með stórum atvinnumannaliðum í Evrópu. Mögulegt er að færri 

stúlkum dreymir um atvinnumennsku vegna þess að þær hafa ekki sömu tækifæri 

eða jafnmargar og áberandi fyrirmyndir. Drengir sjá möguleika á fjárhagslegu 

öryggi þar sem miklir peningar eru í karla fótbolta erlendis á meðan litlir peningar 

eru í knattspyrnu kvenna 

Þátturinn „Skemmtun og áskorun“ var þriðja mikilvægasta ástæðan fyrir 

fótboltaiðkun hjá báðum kynjum. Báðum kynjum þykir þessi þáttur skipta máli og 

þá jafn miklu máli og ekki sást heldur marktæk breyting eftir aldri. Það er ekki 

svo ólík niðurstaða og hefur komið fram í öðrum rannsóknum. Það hlýtur að 

teljast jákvætt að unglingar stundi íþróttir því þeim þyki það skemmtilegt og að 

þeim finnist það mikilvægt að takast á við verkefni. Hlutverk þjálfara ætti þá að 

vera að búa til umhverfi þar sem iðkandanum þykir gaman, honum líður vel og 

hann tekur framförum fremur en að einblýna á úrslit í einstaka leikjum. 

Þátturinn „Metnaður til að ná árangri“ var einn mikilvægasti þátturinn í 

rannsókninni með meðaltalið 1,28 en einungis þátturinn „Halda sér í formi“ hafði 

lægra meðaltal eða 1,27 þegar litið er á allann hópinn. Báðum kynjum þykir þessi 

þáttur skipta miklu máli og ekki sást marktækur munur milli kynja. Þegar skoðuð 

var fylgni þessa þáttar við aldur kom í ljós að hjá stelpum var þátturinn „Metnaður 

til að ná árangri“ ekki jafn sterk áhugahvöt eftir því sem stúlkurnar urðu eldri. 

Ekki var marktæk fylgni við aldur hjá drengjum. „Metnaður til að ná árangri“ 

virðist því minnka með árunum hjá stelpum en ekki hjá drengjum. Hvers vegna 
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minnkar metnaður hjá stelpum eftir því sem meiri alvara færist í þjálfunina og þær 

komast nær meistaraflokkum og yngri  landsliðum? Eru yngri iðkendur kannski 

með háleit og óraunhæf markmið um atvinnumennsku og landsliðssæti? Eru 

stúlkur á þessum aldri að gera sér grein fyrir því á þessum árum hvað sé raunhæft 

fyrir þá að stefna að á þessum tímapunkti? Eru freistingar unglingsáranna farin að 

segja til sín? Að vera úti á kvöldin, tilhugalíf, óhollur matur, tóbak, áfengi, 

vímuefni. Koma önnur áhugamál sterkari inn á þessum árum? Fer námið að verða 

fyrirferðameira? 

Þátturinn „Spennulosun/Afþreying“  er í fimmta sæti með tilliti til 

mikilvægis af þáttunum sjö og hefur meðaltalið 2,09. Þessi þáttur er því nokkuð 

mikilvægur í hugum iðkenda en þó eru aðrir þættir sem þykja mikilvægari. 

Stúlkum þótti þessi þáttur marktækt mikilvægari en strákum og einnig sást 

marktæk línuleg fylgni við aldur hjá stúlkum en þessi munur sást ekki hjá 

drengjum. Þannig virðist „Spennulosun og afþreying“ vera mikilvægari ástæða 

fyrir fótboltaiðkun hjá stelpum en strákum og jafnframt verður þetta mikilvægari 

ástæða eftir því sem stúlkurnar verða eldri. Stúlkur eru með lægri meðaltal en 

drengir í öllum spurningunum sem eru í þessum flokki. Hvers vegna er það? Líta 

stelpur á fótboltavöllinn sem stað þar sem þær geta sleppt af sér beislinu og hagað 

sér á hátt sem utanvallar þættu ekki sæma dömum?   

Þátturinn „Þrýstingur og aðstaða“ er sá þáttur sem hefur hæsta meðaltalið 

hjá báðum kynjum og þykir því minnst mikilvæga ástæðan fyrir fótboltaiðkun hjá 

unglingum. Meðaltal stráka var marktækt lægra en hjá stúlkum. Allir árgangar eru 

með svipað meðaltal og ekki sást fylgni við aldur. Að þessi flokkur sé sá minnst 

mikilvægi verður að teljast jákvætt. Hægt er að túlka það á þann veg að iðkendur 

stundi fótbolta á sínum eigin forsendum en ekki til að þóknast öðrum. 

Staðhæfingin „Ég æfi af því að foreldrar mínir vilja að ég æfi“ sem fellur undir 

þennan þátt var sú staðhæfing sem hafði hæsta meðaltalið eða 2,85 og þótti því 

minnst mikilvæg af öllum staðhæfingunum. Staðhæfingin „Ég æfi til að hafa 

aðgang að aðstöðunni sem félagið býður uppá“ féll einnig undir þennan þátt og 

var með meðaltalið 2,40 sem gefur okkur vísbendingu um að til dæmis flott 

félagsaðstaða sé ekki megin aðdráttarafl fyrir aldursflokkinn 12-16 ára. 
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Þrátt fyrir það að marktækur munur hafi sést á áhugahvöt kynjanna í 

þremur þáttum af sjö má sjá að ef þáttunum er raðað upp frá mesta mikilvægi til 

minnsta mikilvægis er uppröðunin á þáttunum nær sú sama hjá stelpum og 

strákum. Þættirnir „Halda sér í formi“ og „Metnaður til að ná árangri“ vermir tvö 

efstu sætin hjá bæði stelpum og strákum og er ekki marktækur munur á þessum 

þáttum milli kynja. Bæði kynin eru með „Skemmtun og áskorun“ í þriðja sæti og 

„Félagsskapur og vinir“ í því fjórða. Hjá stúlkum var „Spennulosun/Afþreying“ í 

fimmta sæti „Virðing/Viðurkenning“ í því sjötta og í sjöunda og síðasta sæti er 

„Þrýstingur og aðstaða“. Hjá drengjum er það svipað, „Spennulosun/Afþreying“ 

og „Virðing/viðurkenning“ hafa sama meðaltal og „Þrýstingur og aðstaða“ er í 

sjöunda sæti. Miðað við þetta er ekki sérstaklega mikil munur á milli kynja. Ef 

staðhæfingunum 30 er raðað upp eftir kyni frá hinum mikilvægasta til hins síst 

mikilvæga koma listarnir í svipaðri röð. 

 Í dag ríkir jafnréttisstefna hjá flestum félögum á Íslandi. Sömu hæfni- og 

menntunarkröfur er gerðar til þjálfara í drengja og stúlknaflokkum og fjölda 

æfingatíma er deilt út frá aldri en ekki kyni. Í dag eru töluvert fleiri drengir en 

stúlkur á aldrinum 12-16 ára sem æfa knattspyrnu. Leitast var eftir nákvæmum 

tölum um iðkendafjölda bæði hjá KSÍ og ÍSÍ en samböndin bentu hvort á annað, 

þannig að svo virðist sem engar tölur séu til um iðkendafjölda í knattspyrnu eftir 

árgöngum. Með því að telja lið sem skráð eru til leiks í Íslandsmótinu er hægt að 

fá einhverja mynd af iðkendafjölda, en þær upplýsingar má nálgast á heimasíðu 

Knattspyrnusambands Íslands. Sem dæmi má nefna að sumarið 2013 eru 60 lið 

skráð í keppni 11 manna liða á Íslandsmótinu í þriðja flokki karla og átta sjö 

manna lið. Í þriðja flokki kvenna eru 27 lið skráð til keppnis í 11 manna liðum og 

átta í sjö manna liðum. Ef farið er aftur til ársins 2003 sést að í keppni drengja 

hefur fjölgunin verið mikil en árið 2003 voru 35 lið skráð í keppni 11 manna liða 

og átta sjö manna lið. Sömu fjölgun á skráðum liðum á Íslandsmótinu er ekki að 

sjá hjá stúlkum en árið 2003 var hjá stúlkum skráð 21 lið í keppni 11 manna og 17 

í sjö manna liðum.  

Líkleg ástæða fyrir fjölgun drengja er gríðarleg umfjöllun um karla 

fótbolta. Enski boltinn, Meistaradeildin, HM og EM og sérstaklega góð umfjöllun 

Sýnar og nú Stöðvar 2 Sport um Pepsí deildina og forvera hennar Landsbanka 

deildina. Þá hafa vefmiðlar sem einblína á fótbolta sprottið upp eins og gorkúlur 
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síðustu 10 árin. Drengir hafa því karlkyns fyrirmyndir úr fótbolta fyrir framan sig 

flesta daga ársins. Það er hægt að sjá leik í karlaknattspyrnu nánast daglega í 

sjónvarpinu en það fer lítið fyrir knattspyrnu kvenna. Ekki má segja sömu sögu 

varðandi fyrirmyndir í kvennaknattspyrnu. Beckham, Messi, Ronaldo og Gylfi Sig 

eru góðar fyrirmyndir fyrir unga drengi en höfða þeir jafn vel til stúlkna? 

Kvennamegin hefur fótbolti verið á hraðri uppleið síðustu ár. 

Atvinnumannadeildir eru nýjar af nálinni kvennamegin og peningarnir ekki eins 

miklir og karlamegin. Því eru þær konur sem fremstar þykja í fótbolta ekki eins 

frægar og áberandi og þeir frægustu karlamegin. Þetta gæti átt þátt í þeirri miklu 

fjölgun sem átt hefur sér stað hjá strákum í fótbolta en einnig á bætt aðstaða til 

knattspyrnuiðkunar sinn þátt í því líka. Á Íslandi hefur hvert knattspyrnuhúsið 

risið af öðru og flest öll félög hafa sinn eigin gervigras völl til umráða. Æfingar 

eru fleiri og við betri aðstæður fyrir hvern flokk en fyrir áratug síðan. En af hverju 

er ekki sama fjölgun hjá stúlkum í fótbolta og hjá strákum? Getur verið að 

fjölgunin kvennamegin eigi eftir að skila sér upp í þriðja og fjórða flokk? Mun 

frábær árangur íslenska kvennalandsliðsins á alþjóðavettvangi síðustu árin skila 

sér í fjölda kvenkyns iðkenda á komandi árum. Mun sú staðreynd að fjöldinn allur 

af íslenskum knattspyrnukonum hefur farið í atvinnumannsku síðustu ár gera 

knattspyrnu að meira spennandi íþrótt í augum yngri iðkenda? Íþrótt sem 

möguleiki er á að hafa lifibrauð af. Hefur árangur „Stelpnanna okkar“ nú þegar 

skilað sér í þeim litla mun sem er á áhugahvöt drengja og stúlkna í þessari 

rannsókn. Þrátt fyrir að það sjáist marktækur munur á milli áhugahvatar drengja 

og stúlkna í þremur af þáttunum sjö er mun meira sem þau eiga sameiginlegt. En 

eins og áður hefur komið fram er uppröðunin á þáttunum frá þeim mikilvægasta 

til hins síst mikilvæga nánast sú sama á milli kynja. 

Gallar við rannsóknina að ekkert eftirlit var með þátttakendum á meðan 

þeir svöruðu spurningalistunum. Þeir gætu hafa orðið fyrir áhrifum annarra ef 

könnuninni var svarað í viðurvist annarra. Annar mögulegur annmarki 

rannsóknarinnar er að mögulega er spurningalisti Gill og félaga orðinn úreltur og 

því ekki besta mælitækið á áhugahvöt. Aðrir spurningalistar sem hefði verið hægt 

að nota eru Sport Motivation Scale (Pellietier et al., 2001) eða Behavioural 

Regulation in Sport Questionnaire (Lonsdale et al., 2008). Einnig er erfitt er að 

yfirfæra niðurstöðurnar á alla unglinga sem æfa fótbolta á þessum aldri þar sem 
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úrtak okkar var ekki stórt og endurspeglar ef til vill ekki viðhorf unglinga erlendis. 

Samtals eru 508 iðkendur skráðir í flokkana sem spurningalistinn var lagður fyrir, 

en 214 svöruðu honum. Þar sem spurningalistinn var lagður fyrir sem vefkönnun 

var auðvelt fyrir iðkendur að sleppa því að svara henni. Það getur skekkt 

niðurstöður því mögulega er hópurinn sem tók könnunina öðruvísi saman settur 

en þeir sem kusu að svara henni ekki. Mögulega hefur hópurinn sem tók 

könnunina aðrar áhugahvatir en þeir sem kusu að taka hana ekki. 

Kostir þess að þátttakendur svöruðu könnuninni við tölvuna heima hjá sér 

var sú að þeir urðu ekki fyrir áhrifum eða áhrifum frá félaginu eða þjálfurum.  

Aðrar rannsóknir sem væri hægt að gera væri til dæmis hverjar 

áhugahvatir knattspyrnuiðkenda í menntaskóla og bera niðurstöður þeirra 

rannsóknar saman við þessa. Það væri einnig hægt að rannsaka áhugahvöt í öðrum 

íþróttagreinum. Eins væri áhugavert að rannsaka ástæður þess að unglingar hætti 

að æfa fótbolta á og hvort skortur á áhugahvöt liggi þar að baki. 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta komið foreldrum, þjálfurum og 

forsvarsmönnum íþróttafélaga til góða þegar leggja á áherslu á það sem 

unglingunum þykir mikilvægast í þeirra íþróttaiðkun. Í þessari rannsókn voru til 

að mynda mikilvægustu áhugahvatirnar, metnaður til að ná árangri, halda sér í 

formi og skemmtun og áskorun. Það mætti því leggja áherslu á þessa þætti við 

þjálfun unglinga. Það gæti verið sterkur þáttur í því að sporna við brottfalli. 

Þrátt fyrir að marktækur munur hafi fundist milli kynja á þremur þáttum af 

sjö í þessari rannsókn er fleira sem drengir  
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Viðauki 1 

Bréf til forráðamanna 

 

Reykjavík, 25. mars 2013 

Ágætu foreldrar/forráðamenn 

Við undirritaðir erum  nemar á 3. ári í íþróttafræðum við Háskólann í Reykjavík. Við 

erum að vinna að undirbúningi fyrir lokaverkefni okkar til BS gráðu í íþróttafræðum og 

er leiðsagnarkennari okkar Willum Þór Þórsson.  

Stór þáttur í verkefni okkar er að leggja stutta könnun fyrir unglinga sem stunda 

knattspyrnu.  Könnun þessi inniheldur 30 staðhæfingar sem eiga að meta áhugahvöt 

unglinga í íþróttum og varpa þannig ljósi á stærstu ástæður fyrir knattspyrnuiðkun 

þeirra. Engar viðkvæmar upplýsingar munu koma fram um þátttakendur í könnuninni. 

Könnunin er nafnlaus svo ekki er hægt að rekja svör til einstaklinga. Munu niðurstöður 

einungis koma fram í BS ritgerð okkar sem ekki verður seld eða fjölprentuð.   

Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi verkefnið okkar eða framkvæmd 

könnunarinnar eða ert mótfallin/n því að barnið þitt taki, þátt vinsamlega hafðu 

samband við okkur með tölvupósti innan tveggja virkra daga. 

 

Með fyrirfram þökk 

 

Jón Orri Ólafsson  jono10@ru.is 

Einar Guðnason  einarg10@ru.is 
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Viðauki 2 

Spurningalisti 

 

 

1. Kyn?  

- Kk 

- kvk 

 

2. Hvaða ár ertu fædd/ur? 

- 1997 

- 1998 

- 1999 

- 2000 

3. Ég æfi því ég vil verða betri í íþróttinni. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

4. Ég æfi vegna þess að vinir mínir æfa. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

5. Ég æfi vegna ánægjunnar við að vinna leiki. 
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- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

6. Ég æfi til að fá útrás og losa um orku. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

7. Ég æfi því mér finnast keppnisferðir skemmtilegar. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

8. Ég æfi til að halda mér í formi. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

9. Ég æfi vegna spennunar sem það veitir mér. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

10. Ég æfi vegna þess að ég nýt þess að vera hluti af liði. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 
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- Alls ekki mikilvægt 

11. Ég æfi því foreldrar mínir eða vinir vilja að ég æfi. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

12. Ég æfi til að læra og þróa nýja hæfileika. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

13. Ég æfi til að eignast nýja vini. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

14. Ég æfi því ég nýt þess að gera hluti sem ég er góð/ur í. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

15. Ég æfi til að losa um spennu og ná afslöppun 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

16. Ég æfi til að fá verðlaun. 
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- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

17. Ég æfi til að fá hreyfingu og þjálfun. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

18. Ég æfi til að hafa eitthvað að gera. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

19. Ég æfi vegna átakanna sem fylgja íþróttinni. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

20. Ég æfi því liðsandinn er góður. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

21. Ég æfi til að komast aðeins útúr húsi heima hjá mér. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 
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- Alls ekki mikilvægt 

22. Ég æfi því ég hef gaman af að keppa.  

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

 

23. Ég æfi til að finnast ég mikilvæg/mikilvægur. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

24. Ég æfi því mér finnst gaman að vera hluti af liði. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

25. Ég æfi til þess að ná lengra í íþróttinni. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

26. Ég æfi því ég vil vera í góðu líkamlegu formi. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt  
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27. Ég æfi því ég vil verða vinsæl/vinsæll. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

28. Ég æfi því það er áun, og ég hef gaman af að taka áskorunum. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

29. Ég æfi því mér finnst þjálfararnir skemmtilegir. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

30. Ég æfi til að öðlast virðingu. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

31. Ég æfi því mér finnst gaman á æfingum. 

- Mjög mikilvægt 

- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 

32. Ég æfi til að hafa aðgang að aðstöðunni sem félagið býður uppá. 

- Mjög mikilvægt 
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- Nokkuð mikilvægt 

- Alls ekki mikilvægt 


