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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er reynt að fá betri sýn á hvaða viðhorf foreldrar barna á leik og -

grunnskólaaldri hafa til íþróttarinnar íshokkí. Í fræðilegri umfjöllun er farið yfir 

sögu íshokkís og stöðu þess í dag ásamt því að fjalla um mikilvægi hreyfingar og 

þátttöku í íþróttum. Einnig er fjallað um hvaða áhrif ofbeldi í íþróttinni hefur haft 

á ímynd íþróttarinnar ásamt því að skoða slysa- og meiðslatíðni í íshokkí. 

Rannsóknin sem gerð var fólst í því að skoða hvert viðhorf fólks væri til íshokkís 

og hvort þetta viðhorf væri að hafa áhrif á vöxt íþróttarinnar hér á landi. Gerður 

var spurningalisti sem innihélt 19 spurningar og var þessi listi settur á netið og 

dreift með hjálp vinsælla samfélagsmiðla. Þátttakendur í rannsókninni voru 300 

talsins. Helstu niðurstöður voru þær að 79% af þátttakendum myndu segja já ef 

barnið þeirra bæði um að prufa íshokkí. Einnig kom fram að 79% telja íshokkí 

vera íþrótt fyrir stelpur ekki síður en stráka. Þá var marktækur munur á því hvort 

fólk byggi nálægt skautahöll og hversu oft það sæi umfjöllun um íshokkí í 

fjölmiðlum. Einnig var marktækur munur á því hvort fólk þekkti einhvern sem 

hafði æft og spilað íshokkí og hversu mikla þau töldu slysa- og meiðslatíðni vera í 

íshokkí miðað við aðrar íþróttir. Þá virðist vera að þeir sem þekkja engan sem 

hefur æft og spilað íshokkí séu líklegri til að telja íþróttina hættulega, þó 

munurinn reynist ekki marktækur. Rannsakandi túlkar niðurstöður á þann hátt að 

neikvætt viðhorf hafi ekki áhrif á vöxt íþróttarinnar á Íslandi.  
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1.	  Inngangur	  
Undanfarin ár hefur iðkendum í íshokkí á Íslandi farið fjölgandi. Þó íþróttin hafi 

fengið aukna athygli á seinustu árum þá hefur hún engan veginn náð eins sterkri 

fótfestu og á öðrum Norðurlöndum. Í Svíþjóð og Finnlandi er íshokkí ein 

vinsælasta íþróttin sem iðkuð er. Það er spurning hvort aðgengi að aðstöðu sé 

ástæða fyrir því að íþróttin sé ekki búin að ná jafn miklum vinsældum og raun ber 

vitni. Á Íslandi hafa þó verið stór og flott skautasvell í mörg ár og íþróttafélög 

sem bjóða upp á æfingar í íþróttinni allt árið um kring. Þó svo að aðstaða til 

íshokkí iðkunnar sé góð þá verður að taka inn í myndina að skautahallir á landinu 

eru aðeins þrjár. Það er ekki jafn sjálfsagt fyrir öll börn að fá að æfa íshokkí eins 

og margar aðrar íþróttir vegna fjarlægðar frá skautahöllum. Þá hefur íþróttin ekki 

fengið alltof mikla athygli og það fer lítið fyrir henni í fréttum. Árangur liða í 

íshokkí og öðrum íþróttagreinum sem teljast ekki til vinsælla greina fá ekki eins 

mikla athygli fjölmiðla og árangur liða í vinsælustu greinunum. Sumir telja 

ástæðuna fyrir svo lítilli athygli sé vegna þess að áhugasvið íþróttafréttamanna 

liggi í greinum sem mest er fjallað um (Hlíf Þorgeirsdóttir, 2010). Það gefur auga 

leið að erfiðara er fyrir fólk að kynnast ákveðnum íþróttum ef lítið er verið að 

fjalla um þær. 

Mín upplifun af því þegar íshokkí kemur til tals er að þá kemur oft upp umræða 

um slagsmál þar sem menn rífa af sér varnarbúnaðinn og gefa hver öðrum 

kjaftshögg. Þetta er sú mynd sem ég tel að margir fái upp í hugann þegar íshokkí 

er nefnt. Gæti verið að þetta sér eitthvað sem stoppar suma foreldra í að senda 

börnin sín í íshokkí? Er í rauninni svo mikið ýgi í íshokkí eins og fjölmiðlar vilja 

oft sýna? Getur verið að þessi mynd sem fólk fær af íþróttinni hafi áhrif á það að 

íþróttin hafi ekki náð eins góðri fótfestu hér á landi og raun ber vitni? 

Í þessu verkefni verða viðhorf foreldra barna á leik- og grunnskólaaldri til íshokkí 

skoðuð og hvort mögulegt sé að neikvæð viðhorf til íþróttarinnar hindri vöxt 

hennar hér á landi. Einnig verða viðhorf fólks könnuð (bæði foreldra og þeirra 

sem eiga ekki börn) til slysa- og meiðslatíðni og hvort það telji íshokkí vera íþrótt 

fyrir stráka frekar en stelpur. Einnig verður kannað hversu oft fólk sér umfjöllun 

um íþróttina í fjölmiðlum. 
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2.	  Fræðileg	  umfjöllun	  

2.1	  Áhrif	  hreyfingar	  

Það er almennt viðurkennt að hreyfing hefur góð áhrif á andlega líðan, starfsgetu 

líkamans og almenna heilsu. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að hreyfing 

dregur úr hættu á hjarta- og æðasjúkdómum og úr sumum tegundum krabbameins. 

Hreyfing hjá fólki hefur farið minnkandi í samfloti við tækniþróun í heiminum. 

Tæknin hefur haft það í för með sér að fleira fólk ver tíma sínum í kyrrsetu 

(landlæknir, 2014). Þeir sem þjást af offitu, háþrýsting, sykursýki, bakverkjum, 

slæmri hreyfigetu liða og andlegum kvillum eiga það oft sameiginlegt að stunda 

litla sem enga hreyfingu (Allender, Cowburn og Foster, 2006). Hreyfingaleysi er 

mikið vandamál í þróaðri löndunum og er orðið að heimsfaraldri. Í 

Bandaríkjunum er spáð að 40% barna þjáist af offitu á næstu tveim áratugum og 

að týpa tvö af sykursýki herji á 300 milljón manna á heimsvísu á sama tíma 

(Allender, Cowburn og Foster, 2006). 

2.2	  Þátttaka	  í	  íþróttum	  

Að finna leiðir til að auka þátttöku í íþróttum er eitt af aðal viðfangsefnum 

íþróttafræðinnar. Þátttaka í íþróttum styrkir ekki einungis líkama og sál heldur er 

hún mikilvægur þáttur í að byggja upp sjálfstraust, þá sérstaklega á 

uppvaxtarárunum (Slutzky og Simpkins, 2009). Sá sem er með gott sjálfstraust 

trúir á sjálfan sig og eigin hæfileika, hann trúir á að hann muni standa sig, tekst á 

við krefjandi verkefni og lætur efasemdaraddir ekki brjóta sig niður (Weinberg, 

2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka í íþróttum sé einnig kjörin leið til 

að þroska tilfinningagreind auk þess að samskiptafærni verður betri (Slutzky og 

Simpkins, 2009). Tilfinningagreind felur í sér meðvitund á tilfinningum annarra 

og hversu næmur maður er fyrir eigin tilfinningum og getu til að stjórna þeim 

(Lilja Dögg Bjarnadóttir, 2009). Nýlegar rannsóknir gefa til kynna að 

íþróttaþátttaka barna leiði til betri tæknilegrar getu og efli þar með 

íþróttasjálfsmynd (sport-self concepts), en íþróttasjálfsmynd er nokkurskonar 

viðhorf til eigin getu í íþróttum. Rannsakendur hafa fundið tengingu á milli góðrar 

íþróttasjálfsmyndar og sjálfstrausts hjá grunnskólakrökkum (Slutzky og Simpkins, 

2009). 
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Krakkar elska að gera nýja hluti og stundum gera þau hluti með eða án leyfis 

foreldra sinna. Krakkar mundu þó að öllum líkindum ekki byrja að æfa nýja íþrótt 

að eigin frumkvæði. Foreldrar búa til umhverfi fyrir börnin sem getur haft mikil 

áhrif á hegðun þeirra, þar á meðal áhugahvöt og viðhorf barnsins til þátttöku í 

íþróttum. Því er mikilvægt að foreldrar styðji  og hvetji krakkana sína til þátttöku í 

íþróttum frá bernsku og fram yfir unglingsárin. Krakkar líta upp til foreldra sinna 

og eru mun líklegri til að vilja stunda íþróttir sem foreldrar þeirra stunda eða hafa 

stundað. Viðhorf foreldra til íþrótta hefur því mikil áhrif á val barna á íþróttagrein 

(Kremarik, 2000). Í viðamikilli rannsókn sem framkvæmd var í Kanada var 

markmiðið meðal annars að finna út hvort foreldrar barna sem æfðu íþróttir tækju 

sjálfir þátt í íþróttastarfi. Þátttakendur í úrtakinu voru 2,2 milljónir barna á 

aldrinum 5-14 ára sem eiga heima hjá öðru eða báðum foreldrum. Það kom í ljós 

að næstum 2/3 af þátttakendum eða 1,4 milljón barna áttu eitt eða fleiri foreldra 

sem væru virkir í íþróttastarfi. Þrjátíu prósent af börnunum sem áttu foreldra í 

virku íþróttastarfi tóku þátt í sama íþróttastarfi og foreldrar þeirra (Kremarik, 

2000). 

Tekjur foreldra hafa áhrif á þátttöku barna í íþróttum því þátttaka í íþróttum getur 

verið kostnaðarsöm. Skilyrði fyrir þátttökunni getur verið dýr útbúnaður fyrir 

íþróttina, þátttökugjald, ferðakostnaður og fleira. Í könnun sem framkvæmd var í 

Kanada benda niðurstöður sterklega til þess að börn sem koma frá 

lágtekjuheimilum séu ólíklegri til að taka þátt í íþróttum. Fjörtíu og níu prósent 

barna sem koma frá heimilum sem þéna minna en fjórar milljónir á ári eru í virku 

íþróttastarfi miðað við 73% barna sem koma frá heimilum sem þéna yfir átta 

milljónir á ári. Eitt af hverjum fimm börnum frá bæði heimilum sem þéna undir 

fjórum milljónum á ári og heimilum sem þéna yfir átta milljónum á ári æfðu 

íshokkí. Börn sem komu frá heimilum sem þéna undir fjórum milljónum á ári 

voru mun líklegri til að æfa íþróttir sem teljast ódýrar til iðkunar í Kanada eru það 

til dæmis körfubolti og hafnarbolti. Börn frá heimilum sem þéna átta milljónir á 

ári eða meira voru líklegri til að stunda sund og skíði (Kremarik, 2000). 

Sýnt hefur verið fram á að þátttaka hjá börnum í íþróttum þykir ánægjulegri ef þau 

eru ekki neydd til að keppa og vinna, heldur hvött til að prufa mismunandi 

hreyfingu (Allender o.fl., 2006). MacPhail og Gorley (2003) fundu út að börn sem 

fá að prufa mismunandi íþróttir eru ánægðari og hafa meiri ástríðu fyrir íþróttum 
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en þau börn sem prufa fáar íþróttagreinar. Einnig er mikilvægt að börnin fái góðan 

stuðning og hvatningu svo þau njóti íþróttanna betur (Bostock, 2001). Foreldrar 

sýna meiri stuðning við íþróttir sem auðvelt er að taka þátt í og eru gjarnir á að 

kynna börn sín fyrir þeim íþróttum. Mikilvægt er fyrir foreldra að íþróttin fari 

fram í því sem þau telja öruggt umhverfi og að hún sé aðgengileg fyrir 

fjölskyldumeðlimi. Foreldrar þá sérstaklega mæður eru einnig líklegri til að banna 

barni að stunda íþrótt ef þau telja að barnið geti slasast við að iðka hana. Þá hugsa 

þeir líka út í það hvernig barnið kemst á æfingar. Fyrir marga skiptir miklu máli 

að það sé auðvelt að koma barninu á staðinn, geta keyrt barnið á æfingu og skilið 

það eftir og að það sé ekki tímafrekt að aðstoða barnið við nauðsynlegan 

undirbúning fyrir hverja æfingu. (Porter, 2002). 

2.3	  Saga	  Íshokkí	  

Fólkið í heiminum kemur af mismunandi menningu og uppruna. Samt sem áður 

hafa leikir sem fólk hefur stundað í gegnum tíðina oft verið mjög svipaðir. Um 

1200 fyrir Krist var fólk á Írlandi að spila leik sem kallaður var hurling. Leikmenn 

slógu leðurbolta meðfram jörðu og upp í loft með priki sem kallað var hurley. Í 

Kanada snemma á átjándu öld voru Mimac indíánar að spila leik svipaðan og 

hurling, en það var á ís og notuðust þeir við kassalaga pökk gerðan úr tré í staðinn 

fyrir bolta. Einnig var spilaður leikur í Skotlandi á sautjándu öld kallaður shinny 

sem var líkari íshokkí eins og við þekkjum það í dag heldur en hurley. Þetta voru 

fyrstu formin af íshokkí (Helmer og Owens, 2000). 

Snemma á sextándu öld þá sendu Englendingar landkönnuði, hermenn og 

landnámsmenn til Kanada til að krefjast landsvæðis þar. Í kringum árið 1850 þá 

höfðu margir enskir, írskir og skoskir menn flust til Kanada. Fólk var enn að spila 

þessa gömlu leiki þar á meðal hurling. Í Kanada voru veturnir langir og 

snjóþungir, því þurfti að spila þessa leiki á ís. Þannig varð íshokkí til. Fyrsti 

opinberlegi íshokkíleikurinn var spilaður árið 1855 af breskum hermönnum á 

frosnum lögum stöðuvatnsins Ontario. Í þeim leik voru reglurnar nokkuð 

frábrugðnar reglunum eins og þær þekkjast í dag (Helmer og Owens, 2000). 

Markmið leiksins var þó það sama, að skjóta flötum pökk inn í mark 

andstæðingsins og á sama tíma koma í veg fyrir að andstæðingurinn gerði það 

sama. Í lok nítjándu aldar þá var þetta ekki þessi hraði og snertingamikli leikur 

eins og hann er í dag. Í þá daga máttu leikmenn ekki senda pökinn áfram heldur 
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þurfti leikmaður sem sent var á að vera í línu við eða fyrir aftan mann, annars var 

dæmd rangstaða. Að lyfta pökknum frá ísnum í skoti var einnig ólöglegt (Helmer 

og Owens, 2000). 

Íshokkí er leikur sem er sífellt að þróast. Stór breyting varð á leiknum þegar það 

mátti senda pökkinn áfram. Þá breyttist taktísk spilun leiksins að mörgu leiti. Fyrst 

eftir breytingu máttu leikmenn aðeins senda pökkinn fram á við ef leikmaðurinn 

sem þú sendir á væri staðsettur á sama svæði og þú á vellinum, semsagt 

annaðhvort á varnar-, sóknar- eða hlutlausa svæðinu (fjallað verður um 

íshokkívöllinn síðar). Seinna máttu þeir senda frá varnarsvæðinu yfir á 

hlutlausasvæðið. Eina rangstöðureglan sem eftir lifir er þegar sóknarmaður fer yfir 

bláu línuna og inn á svæði andstæðingana áður en sending er framkvæmd á hann. 

Reglan um að mega ekki lyfta pökknum frá ísnum þegar skotið er var einnig 

afnumin. Sú regla er ástæðan fyrir því að markmenn fóru að vera með stóra púða, 

risa hanska og andlitsgrímur en menn geta slasast mikið við að fá pökkinn í sig á 

miklum hraða, þá sérstaklega ef hann lyftist upp frá jörðu (Helmer og Owens, 

2000). 

Íshokkí eins og það þekkist í dag var fundið upp árið 1875 af kanadískum manni 

að nafni James George Aylwin Creighton (1850-1930). Fyrsti skipulagði 

íshokkíleikurinn var settur upp af Creighton í McGill háskólanum í Montreal 

(Pitkänenog Turunen, 2013) og íþróttin var samþykkt inn á Ólympíuleikana árið 

1920 og hefur haft gífurlega mikil áhrif á aðdáendur íþrótta um allan heim 

(Narkia, 2012). Heimsmeistarakeppnin í íshokkí er skipulögð á hverju ári en land 

gestgjafana breytist einnig á hverju ári. Fyrsta opinberlega keppnin var haldin í 

Antwerpen í Belgíu árið 1920. Fyrstu þrjár keppnirnar voru á fjögurra ára fresti en 

eftir 1930 hafa þær verið haldnar árlega. Í fyrstu voru keppnirnar haldnar sem 

sýningar fyrir Ólympíuleikana en voru það vinsælar að ákveðið var að hafa þær 

oftar. Kanada vann fyrstu sex keppnirnar og er enn þann dag í dag ein besta 

íshokkíþjóð heims. Heilt yfir er heimsmeistarakeppnin í íshokkí stærsti árlegi 

vetraríþróttaviðburðurinn (Pitkänenog Turunen, 2013).  
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2.3.1	  Nútíma	  íshokkí	  

Til að skilja íshokkí og mikilvægi stöðu íþróttarinnar í heiminum þá er gott að vita 

hverjar sterkustu keppnisdeildir íþróttarinnar eru. Sterkust er talin vera NHL 

(National Hockey League) deildin. Í dag eru þrjátíu lið í NHL. Í deildinni spila lið 

frá Bandaríkjunum og Kanada og eru samsett af leikmönnum af mörgum 

þjóðernum. Kanadamenn og Bandaríkjamenn eru fjölmennastir en einnig eru 

leikmenn frá Svíþjóð, Finnlandi, Rússlandi, Slóvakíu og Tékklandi svo einhverjar 

þjóðir séu nefndar  (Pitkänenog Turunen, 2013).  

KHL (Kontinental Hockey League) er alþjóðleg deild sem talin er vera næst 

sterkasta deildin í heiminum á eftir NHL deildinni. KHL deildin var stofnuð árið 

2008 til að efla þróun íshokkís í Rússlandi og öðrum löndum í Evrópu og Asíu. Í 

deildinni spila 28 lið og eru 21 af þeim frá Rússlandi en hin 7 frá Austur Evrópu 

og Asíu (Pitkänenog Turunen, 2013). 

Í kvenna íshokkí er ekki jafn mikið um skipulagðar deildir og hjá körlum. Það eru 

þó nokkrar sterkar deildir og með þeim helstu eru WWHL (Western Womens 

Hockey League) og MAWHL (Mid Atlantic Womens Hockey League) (Árni 

Valdimar Bernhöft, 2011). Í WWHL eru lið frá Bandaríkjunum og Kanada og er 

deildinn samsett af mörgum þjóðernum líkt og NHL deildin (WWHL, 2014). Í 

MAWHL deildinni eru lið frá austurströnd Bandaríkjanna. Deildin er ein elsta 

íshokkí deild kvenna í heimi en hún var stofnuð árið 1975. Deildin er líkt og 

WWHL samsett af mörgum þjóðernum (MAWHL, 2014). 

2.3.2	  Íshokkí	  á	  Íslandi	  

Vert er að nefna að á Ólympíuleikunum árið 1920 sem haldnir voru í Antwerpen í 

Belgíu sendi Kanada lið Fálkana til að keppa fyrir hönd landsins í íshokkí. 

Fálkarnir komu heim frá Belgíu með gullið sem væri ekki frásögu færandi nema 

fyrir það að liðið var eingöngu mannað sonum Vestur-Íslendinga. Þetta vakti 

athygli á Íslandi og seinna meir barst íþróttin til landsins einmitt frá Kanada. Á 

Akureyri höfðu menn iðkað Íshokkí frá árinu 1934 er íþróttin barst hingað með 

Hauki Stefánssyni. Hann ólst upp í Kanada og kom Akureyringum á bragðið. Árið 

1937 var Skautafélag Akureyrar stofnað. Fjórum árum seinna eða árið 1941 var 

haldið stórmót í skautaíþróttum á Akureyri. Þar var meðal annars keppt í íshokkí. 

Á þessum tíma voru reglur leiksins öðruvísi en þekkist í dag og þá voru 
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búningarnir einnig frábrugðnir búningum íshokkímanna nútímans. Leikmenn voru 

þá ekki með neinar varnarhlífar né hjálma (Alma S. Sigurgeirsdóttir, 2012). 

Árið 1957 var gerð tilraun til að koma upp skautasvelli á Melavelli í Reykjavík og 

hafði Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR) umsjón með svellinu. Sú tilraun gekk vel 

og var ákveðið að halda áfram að reka skautasvellið. Svellið á Melavelli var mjög 

vinsælt og skautaði fólk við tónlist sem spiluð var undir. Starfsmenn Melavallar 

sáu um að ryðja snjó af svellinu ásamt því að sjá um rekstur þess. Almenningur 

varð oft óþolinmóður þegar hitastig nálgaðist frostmark og vildi fá svell til að 

skauta á. Með meiri fjárveitingu til Íþróttaráðs Reykjavíkur sem tók við rekstri 

skautasvellsins af ÍBR í upphafi árs 1964 var hægt að viðhalda og halda áfram 

uppbyggingu á skautasvellinu. Skautaíþróttin átti erfitt uppdráttar í Reykjavík. 

Helsti óvinur hennar var veðurfar. Almenningur heimtaði betri aðstæður til 

skautaíþrótta og margar ályktanir um þær höfðu verið samþykktar á þingum 

Íþróttabandalags Reykjavíkur. Á bandalagsþinginu árið 1984 kom Eggert Steinsen 

formaður Skautafélags Reykjavíkur með tillögu um að leggja áherslu á að hraðað 

yrði byggingu á vélfrystu skautasvelli í Reykjavík og að borgin myndi veita 

fjármagn til þess við gerð næstu fjárhagsáætlunar. Íþróttaráð Reykjavíkur hafði þá 

nýlega skipað nefnd sem hafði þann tilgang að kanna möguleika á að skapa betri 

aðstöðu til skautaiðkunar í borginni. Þeirra niðurstaða var sú að koma ætti upp 

vélfrystu skautasvelli í Laugardalnum. Það var þó ekki fyrr en undir lok 

áratugarins sem framkvæmdir á skautasvellinu í Laugardal hófust. Í desember 

byrjun 1990 var skautasvellið vígt. Svellið var mjög vinsælt frá opnun þess meðal 

borgarbúa og ætíð margt um manninn þegar veðrið var gott. Það var fljótlega ljóst 

að svellið væri of lítið og farið var í að skipuleggja stækkun þess ásamt 

yfirbyggingu. Þessi nýja aðstaða í borginni hafði m.a. í för með sér stofnun 

þriggja nýrra íþróttafélaga; Listskautafélag Íslands, Skautafélagið Þór og 

Ísknattleiksfélagið Björninn. Íshokkí hafði átt erfitt uppdráttar í Reykjavík en með 

tilkomu skautasvellsins í Laugardal lifnað yfir íþróttinni í höfuðborginni (Sigurður 

Á. Friðþjófsson, 1994). 

Íshokkí náði aldrei neinum hæðum á Akureyri fyrr en vélfryst skautasvell var 

tekið í notkun í ársbyrjun 1988. Árið 1990 voru þrjú lið á landinu sem spiluðu 

íshokkí, Skautafélag Akureyrar, Skautafélag Reykjavíkur og Íshokkífélagið 

Björninn. Síðan þá hafa þessi þrjú lið háð margar orrusturnar á svellinu. Nokkur 
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lið utan Reykjavíkur og Akureyrar hafa sprottið upp í gegnum tíðina en starfsemi 

þeirra allra hefur lagst niður að stórum hluta vegna aðstöðuleysis. Þar má helsta 

nefna Jakana frá Vestmannaeyjum, Narfa frá Hrísey og Skautafélagið Fálkar úr 

Kópavogi (Alma S. Sigurgeirsdóttir, 2012). Á Íslandsmótinu í meistaraflokki 

karla í ár eru sex lið, eða tvö frá hverju félagi. Liðin SR og Fálkar keppa fyrir 

hönd Skautafélags Reykjavíkur, Björninn og Húnar koma frá Birninum og loks 

eru það liðin Jötnar og Víkingar sem koma frá Skautafélagi Akureyrar. Á 

Íslandsmótinu í meistaraflokki kvenna í ár eru þrjú lið, Björninn, SA og SR (ihi.is, 

2014). 

Íshokkí hefur alla burði til að verða ein vinsælasta íþróttagrein landsins. Í dag telst 

hún í hópi jaðaríþrótta en það þarf að styrkja stöðu hennar og vekja áhuga 

almennings á íþróttinni. Aðstæður eru alltaf að verða betri og betri og búnaður og 

þjálfaramál einnig. Fjölmiðlaáhugi hefur ekki verið mikill þó að áhorf á 

úrslitaleiki sem oftast eru sýndir séu með ágætum. Þá er Morgunblaðið sá 

fjölmiðill sem fjallar mest um íshokkí og hafa þeir birt fræðsluefni og fréttagreinar 

frá Íshokkísambandi Íslands (Hallmundur Hallgrímsson, framkvæmdastjóri ÍHÍ 

[munnleg heimild, 25. Janúar 2014]). Íshokkísamband Íslands, skammstafað ÍHÍ 

er æðsti aðili um öll mál innan vébanda Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands 

(ÍSÍ). Það hefur verið aðili að Alþjóða Íshokkísambandinu, IIHF frá árinu 1992. 

Meginhlutverk ÍHÍ eru að vinna að stofnun nýrra sérráða og efla á annan hátt 

íshokkí í landinu. Einnig sér það um að setja nauðsynlegar reglur, löggilda 

dómara, ráðstafa landsmótum og staðfesta met. Sambandið er fulltrúi 

íshokkííþróttarinnar gagnvart útlöndum og sér um að reglur varðandi íþróttina séu 

í samræmi við alþjóðareglur. Aðildarfélög innan ÍHÍ eru fimm en þrjú af þeim eru 

með virka starfsemi bæði í karla- og kvennaflokki á öllum aldurstigum og keppa á 

Íslandsmótinu. Þau aðildarfélög sem eru með virka starfsemi árið 2014 eru 

Íshokkífélagið Björninn sem æfir á skautasvellinu Egilshöll, Skautafélag 

Akureyrar sem æfir í skautahöllinni Akureyri og Skautafélag Reykjavíkur sem 

æfir í skautahöllinni í Laugardal. Jakarnir Vestmannaeyjum og Narfi frá Hrísey 

hafa ekki verið virk í nokkur ár (ihi.is, 2014).  

2.4	  Íshokkí	  

Íshokkí er vinsæl hópíþrótt í Evrópu og Norður-Ameríku. Alþjóða 

íshokkísambandið (IIHF) eru stjórnarsamtök íshokkí á heimsvísu ení samtökunum 
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eru 72 þjóðir opinberir meðlimir. Hlutverk IIHF (International Hockey 

Federation) er að vinna að hagsmunum íþróttarinnar í sem víðustum skilningi. 

Sambandið heldur m.a. utan um leikreglur og leikreglubreytingar ásamt því að 

setja reglur um hvernig félagaskipti skulu fara fram. IIHF vinnur einnig að 

útbreiðslu íþróttarinnar um heim allan og hefur undanfarin ár einbeitt sér að Asíu. 

Sambandið stýrir einnig íshokkíinu á Ólympíuleikunum sem eru á fjögurra ára 

fresti og einnig heimsmeistarakeppninni sem haldin er árlega. Þá er IIHF að auki 

stjórnarsamband fyrir íþróttina línuskautahokkí sem töluvert færri í heiminum 

stunda. Það eru þrjú stig hjá sambandinu þegar kemur að meðlimum þess. Þeir 

sem eru með fulla félagsaðild eru með sjálfstætt íshokkísamband og taka þátt í 

meistarakeppni Alþjóðasambandsins (IIHF Championship Tournaments) á hverju 

ári. Flestar aðildarþjóðir (51) þar á meðal Ísland eru með sjálfstætt 

íshokkísamband. Þær þjóðir sem eru með fulla félagsaðild eru með kosningarétt á 

árlegu þingi IIHF. Þjóðir sem tengjast að einhverju leyti samböndum en eru ekki 

með sjálfstætt samband taka þátt í aðeins minni keppni (Limited IIHF 

Championship Tournaments). Þriðji hlutinn af félagsaðilalöndum taka svo þátt í 

þriðju keppninni (IIHF Roller Hockey Tournaments) sem er línuskautahokkí. Á 

hverju ári er svo haldin heimsmeistarakeppni (IIHF Ice Hockey World 

Championship) bæði hjá konum og körlum þar sem sigurvegarinn er krýndur 

heimsmeistari. Keppnir á vegum IIHF eru deildar- og styrkleikaskptarskiptar en 

deildirnar eru þrjár í karlaflokki og tvær í kvennaflokki. Hverri deild er skipt í a 

og b flokk og þegar þetta er skrifað er karlaliðið í a flokki 2. Deildar en 

kvennaliðið í b flokki sömu deildar (Harimo og Laine, 2013 (IIHF, 2014).	  

Íshokkí er vinsælt í löndum þar sem veðurfar er kalt. Því hefur íþróttin náð fínni 

fótfestu í löndum eins og Kanada, Rússlandi, Svíþjóð, Finnlandi, Bandaríkjunum, 

Tékklandi og Þýskalandi. Leikurinn sjálfur er spilaður á milli tveggja liða með sex 

leikmönnum hvor. Í hvoru liði er markvörður. Fimm leikmenn úr hverju liða 

skauta eftir ísnum með kylfur og reyna taka pökkinn með sér og skora í mark 

andstæðinganna með því að slá pökkinn með kylfunni (Harimo og Laine, 2013). Í 

leik má hvert lið mæta með allt að 22 leikmenn þar á meðal tvo markmenn. Í 

hverju liði er einn fyrirliði og tveir varafyrirliðar en fyrirliðarnir eru einu 

leikmennirnir sem mega ræða við dómarann. Það eru frjálsar skiptingar en yfirleitt 

eru útispilarar inn á vellinum í eina til tvær mínútur í einu (ÍHÍ, 2003). 
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Samfélag alþjóðlegra íshokkírannsókna eða SIHR (The Society for International 

Hockey Research) hefur sett fram einfalda útskýringu á íshokkí 

“Hockey is a game played on an ice rink in which two opposing teams of 

skaters, using curved stick, trying to drive a small disc into or through the 

opposing goals.“ 

(Harimo og Laine, 2013, bls 8) 

2.4.1	  Völlurinn	  

Íshokkí er spilaður á ís sem er hvítur og er kallaður svell. Svellið er umkringt vegg 

gerðum úr timbri eða plasti sem kallast „rammi“ (Íshokkísamband Íslands [ÍHÍ], 

2003). Í flestum tilfellum er yfirborð íssins 61 metra langt og 26 metrar á breidd 

(Helmer og Star, 2000). Ramminn í kringum ísinn eru um 1.2 metrar á hæð og 

hlutverk hans er að halda pökknum í leik. Öryggisgler er ofan á rammanum til að 

verja áhorfendur fyrir pökknum. Á mynd 1 má sjá skiptingu svæða á íshokkívelli. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Línur íshokkívallar. Bláu línurnar merkja skiptingu varnar-, sóknar og 
hlutlausasvæðis 

Vellinum er skipt í þrjú svæði: Varnarsvæði, sóknarsvæði og hlutlausasvæðið. 

Varnarsvæðið er þar sem eigið mark er. Hlutlausasvæðið er miðjusvæðið á 

vellinum og sóknarsvæðið er þar sem mark andstæðingana er. Svellinu er skipt 

upp með fimm línum sem ná alveg yfir svellið þvert og halda áfram upp 

rammann. Einnig eru línur dregnar fjóra metra frá hvorum enda, þessar línur 

kallast marklínur og á þeim miðjum eru mörkin. Pökkurinn þarf að fara alveg yfir 

marklínuna og inn í markið til að fá dæmt mark. Fjölmörg brot er hægt að dæma í 

íshokkí og flest öll brotin tengjast því þegar leikmaður brýtur á öðrum leikmanni 
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til dæmis með því að halda honum, húkka (e. Hooking) í hann eða slá til hans með 

kylfunni. Tveir aðrir algengir dómar eru í íshokkí, annarsvegar svokölluð frysting 

en hinsvegar rangstaða.   Frysting er þegar leikmenn hreinsa frá sínu varnarsvæði 

og pökkurinn fer yfir fjórar línur þar á meðal marklínuna og á leiðinni kemur 

enginn við hann. Þegar dæmd er frysting á lið þá fá andstæðingarnir að byrja með 

pökkinn inn á varnarsvæði liðsins sem dæmt var á. Ef leikmaður sendir pökkinn 

frá varnar- eða hlutlausasvæðinu yfir á leikmann sem er inn á sóknarsvæðinu, þá 

er dæmd rangstaða og andstæðingarnir fá pökkinn (ÍHÍ, 2003). Uppkastspunktar 

og hringir eru málaðir í svellið þar sem einn úr hvoru liði stillir sér upp fyrir 

dómarauppkast.  Það er gert í upphaf leiks og við upphaf hvers leikhluta eða hvert 

sinn sem leikurinn er stöðvaður (ÍHÍ, 2003). Alþjóðlegt íshokkí, líkt og er spilað á 

Ólympíuleikunum, er leikið á skautasvelli stærri en í NHL deildinni. 

Ólympíusvell er 61 metra langt og 30 metrar á breidd en svellin í NHL eru 61 

metra langt og 26 metrar á breidd. Mörg háskólalið í Bandaríkjunum leika á svelli 

af alþjóðlegri stærð. Þessi auka breidd á svellinu er oft þeim í hag sem eru bestir í 

að skauta og einnig er minna af árekstrum og ákeyrslum á stærri völlum (Helmer 

og Star, 2000). 

2.4.2	  Útbúnaður	  

Pökkurinn er úr bræddu gúmmí eða öðru efni viðurkenndu af IIHF. Hann á að 

vera svartur á lit og ummál hans á að vera 7,62 cm, þykktin 2,54 cm og þyngdin 

156 til 170 grömm (ÍHÍ, 2003). Búnaður leikmanna og markmanna skal vera 

kylfa, skautar, hlífar og búningur. Leikmenn verða að vera í viðurkenndum 

íshokkískautum með öryggisblöðum eins og áskilið er samkvæmt alþjóðlegum 

stöðlum. Þá eru helstu hlífarnar hjálmur með hlífðargleri, legghlífar, tanngómur, 

hálshlíf og hanskar (ÍHÍ, 2003). Allir leikmenn þurfa klæða sig í skráðan 

keppnisbúning viðkomandi liðs. Þ.e. buxur, sokka, peysu og hjálm. Markmaður 

má þó vera með hjálm í öðrum lit en aðrir leikmenn liðsins (ÍHÍ, 2003). 

2.4.3	  Leiktími	  og	  starfsmenn	  á	  íshokkíleik	  

Á íshokkíleik er einn eða tveir aðaldómarar sem hafa mestu völdin á vellinum. 

Hann hefur vald yfir öllum starfsmönnum leiksins og einnig leikmönnum. Þegar 

upp koma ágreiningsmál þá tekur aðaldómari endanlega ákvörðun. Línumenn sem 

eru tveir eru aðstoðarmenn aðaldómara og hjálpa honum að stjórna leiknum. Þeir 

eru aðallega ábyrgir fyrir brotum sem gerast nálægt línum þar að segja rangstöðu 



19	  
	  

og frystingu pökks. Markadómarar eru einnig tveir og eru við sitthvort markið. 

Hlutverk þeirra er einungis að ákvarða hvort pökkurinn hefur farið á milli 

markstanganna og yfir marklínuna og á þá að gefa viðeigandi merki. Aðaldómari 

getur síðan ráðfært sig við markadómarana ef einhver óvissa er um hvort mark 

hafi verið skorað og tekið síðan ákvörðun um hvort markið eigi að standa eða 

ekki. Aðrir starfsmenn á leik eru myndbandsmarkadómarar sem skoða upptökur af 

leiknum ef upp koma vafaatriði, ritari sem sér um leikskýrslu, þulur sem segir frá 

gangi leiksins, tímavörður og refsibekkjarverðir sem fylgjast með hverjir og 

hversu lengi menn eru í refsiboxinu hverju sinni. Refsiboxið er svæði við völlinn 

sem menn þurfa sitja í á meðan þeir taka út refsingu fyrir leikbrot (ÍHÍ, 2003). 

Leiktíma í íshokkí er skipt niður í þrjá leikhluta sem hver og einn er 20 mínútur, 

þar sem leiktíminn er stoppaður í hvert sinn sem pökkurinn er úr leik. Það er 

tvisvar sinnum tekið leikhlé í leik og eru þau 15 mínútur og eftir hvern leikhluta 

skipta liðin um vallarhelming. Liðin hafa einnig rétt á einu þrjátíu sekúndna 

leikhléi á meðan á leiktíma og framlengingu stendur. Úrslit leikja fara eftir því 

hvort liðið skorar fleiri mörk í þessum þremur leikhlutum. Í deildarkeppnum 

færþað lið sem sigrar tvö stig en ef leik líkur með jafntefli deila þau stigunum og 

fá eitt stig hvort.	   Í úrslitaleikjum þar sem verða að fást hrein úrslit er gripið til 

framlengingar á leiknum sem er 10 mínútur. Í framlengingu er spilað með 

svokölluðu bráðabanafyrirkomulagi sem þýðir að fyrsta liðið sem skorar vinnur 

leikinn (ÍHÍ, 2003). 

2.5	  Áhrif	  kvenna	  í	  íshokkí	  

Íshokkí er íþrótt sem hefur notið aukinna vinsælda hjá konum undanfarin ár. Á 

síðustu tíu árum hefur fjöldi kvennaiðkenda í heiminum aukist um 400% 

(MacCormick, Best og Flanigan, 2014). Íshokkí kvenna er ekki nærri eins vinsælt 

og íshokkí karla og hefur gengið erfiðlega frá byrjun að ná vinsældum utan 

Norður-Ameríku. Lið Kanada og Bandaríkjanna hafa verið sterkustu íshokkíliðin 

gegnum árin í íshokkí kvenna. Eftir síðustu aldamót hefur þó fjöldi kvenniðkenda 

í íshokkí utan Norður-Ameríku farið sífellt fjölgandi (Terlep, 2014). Íshokkí er þó 

nokkuð frábrugðið öðrum vinsælum íþróttagreinum að því leyti að reglurnar í 

leiknum eru öðruvísi fyrir konur en karla. Þá má helst nefna ákeyrslur (e. body 

check) sem eru alveg bannaðar í kvenna íshokkí en leyfðar í karla íshokkí að 

mestu leyti. Það fer allt eftir aldri og reglum mótahaldara hvort hún sé í gildi 
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(MacCormick of.l., 2014). Ákeyrslur er þegar leikmaður notar líkamann sinn til 

að keyra niður annan leikmann niður í jörðina eða upp að vegg. Aðeins má keyra 

á leikmann sem er að rekja pökkinn (ÍHÍ, 2014). Sagnfræðingar segja að þessi 

regla um að banna ákeyrslur sem sett var á fyrir um 30 árum síðan hafi komið til 

vegna eftirspurnar frá hópi kvenna sem spiluðu íshokkí. Þær vildu fá leik sem 

væri ekki of grófur og væri hægt að iðka í öruggu umhverfi.  

„They said, It´s a cleaner game and it´s a nicer game. We are woman and we dont 

have to copy the men, we can make our own game“.  

Þetta eru orð Lynda Baril, útvarpsstjóra í Montreal sem skrifaði bók um sögu 

íshokkí kvenna. Samkvæmt henni vildu nokkrar konur sem spiluðu íshokkí fá 

íþrótt sem börnin þeirra gætu spilað líka. Þær vildu að börnin fyndu ekki fyrir 

hræðslu við að meiða sig í íþróttinni (Terlep, 2014). Það var þá einnig önnur 

ástæða til að banna ákeyrslur en það þótti ósanngjarnt að leyfa þær áfram því 

líkamsbygging kvenna frá sumum löndum er töluvert minni og veikbyggðari en 

aðrar (Árni Valdimar Bernhöft, 2011). 

Líkamlegar snertingar eru þó ekki algjörlega bannaðar. Við rammann í kringum 

völlinn er meira svigrúm gefið fyrir líkamlegar snertingar. Það er stranglega 

bannað að æða í annan leikmann út á miðju svelli og samkvæmt alþjóðlegum 

reglum þá þýðir brot á þeim tveggja mínútna brottrekstur en það er regla sem ekki 

á við hjá körlunum. Samkvæmt Fran Rider, forseta Íshokkísambands Ontario 

fylkis í Kanada og fyrrverandi íshokkíleikmanns, þá er hægt að færa rök fyrir 

báðum hliðum á því hvort eigi að leyfa eða banna ákeyrslur í íshokkí kvenna. Með 

því að afnema regluna þá myndi kvenna íshokkí fá meiri trúverðugleika, gæti 

hvatt fleiri til að að horfa á íþróttina og gæti dregið úr fólskulegum brotum með 

kylfunum. En heilt yfir eru leikmenn sáttari við að spila leik þar sem árekstrar eru 

bannaðir. Leikurinn er hraðari og hæfileikar leikmanna koma betur í ljós ef þeir 

eru ekki tæklaðir niður á stundinni. Með þessu reglum eru foreldrar einnig líklegri 

til að leyfa börnum sínum að iðka íþróttina (Terlep, 2014). 

2.5.1	  Kynjahlutföll	  í	  íshokkí	  

Á Íslandi eru skráðir iðkendur 611. Af þessum 611 eru 445 iðkendur á barna- og 

unglingsaldri. Af þessum 611 eru 62 karlmenn í meistaraflokki en 104 konur 

(International Ice Hockey Federation [IIHF], 2014). Ástæðan fyrir því að að 
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konurnar eru hlutfallslega fleiri er vegna þess að unglingstelpur eru flestar skráðar 

í meistaraflokk vegna þess að þær eru ekki nógu margar til að halda uppi starfsemi 

í unglingaflokkum. Í íshokkí karla er þó keppt í unglingaflokkum og eru 

unglingarnir skráðir sem börn hjá IIHF. Samkvæmt upplýsingum sem höfundur 

fékk frá ÍHÍ þá eru í dag um 55 konur, 18 ára og eldri sem æfa og keppa í íshokkí. 

Því má áætla að um 50 stúlkur á unglingsaldri æfi íshokkí á Íslandi. Í yngri 

flokkum eru margar stelpur sem spila með strákum og því teljast þær í flokkinn 

börn ásamt strákum á barna- og unglingsaldri (Hallmundur Hallgrímsson, 

framkvæmdastjóri ÍHÍ [munnleg heimild, 2. Maí 2014]). 

Ef litið er á töflu 1 þá sést hlutfall kvenna í meistaraflokki hjá öðrum þjóðum þar 

sem íshokkí er vinsælt. Samkvæmt tölum frá heimasíðu IIHF þann 15. Mars 2014 

þá eru 17% af íslenskum iðkendum konur í meistaraflokki og sitja þær í 30 sæti 

heimslistans (IIHF, 2014). Ef við berum það saman við nágrannalöndin þá er 

áberandi hversu hátt hlutfall kvenna er í meistaraflokki á Íslandi miðað við í 

Finnlandi (7.2%) og Svíþjóð (5.2%). Kvennalið Finnlands er í þriðja sæti á 

heimslistanum en karlaliðið er í öðru. Kvennalið Svíþjóðar er í sjötta sæti 

heimslistans en karlaliðið er talið það sterkasta í heiminum og situr efst á toppi 

listans. 

Tafla 1. Fjöldi iðkenda eftir löndum og sæti á heimslista 

Land Fjöldi 
iðkenda 

Karlar Konur Konu, 
hlutfall í 
% 

Börn Sæti á 
heimslista 
KK 

Sæti Á 
heimslista 
KVK 

Ísland 
 

611 62 104 17 445 33 30 

 
Bandarík. 

 
510.27 

 
137.76 

 
65.70 

 
12.9 

 
306.8 

 
6 

 
1 

 
Kanada 
 

 
625.15 

 
91.37 

 
87.23 

 
14 

 
446.5 

 
5 

 
2 

Finnland 
 

66.63 24.77 4.78 7.2 37.07 2 3 

Svíþjóð 64.21 13.06 3.18 5.2 47.96 
 

1 6 

Rússland 66.55 2.83 562 0.8 63.65 
 

3 4 

Tékkland 107.72 82.00 2.51 2.3 23.20 4 9 
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Ef litið er á Bandaríkin þá eru 510.279 iðkendur samkvæmt síðustu tölum IIHF. 

Þá eru 65.700 af þeim konur sem gerir tæplega 13% af heildar iðkendum. 

Kvennalið Bandaríkjanna er talið sterkasta lið í heimi en þær eru efstar á 

heimslistanum meðan karlaliðið situr í sjötta sæti.Í Kanada eru 25.252 iðkendur 

samkvæmt síðustu tölum IIHF. Þá eru 87.230 af þeim konur sem gerir tæplega 

14% af heildariðkendum. Kvennalið Kanada er í öðru sæti heimslistans en 

karlaliðið er í því fimmta. Rússland á 66.551 og þá eru 562 af þeim konur sem 

gerir 0.8% af heildariðkendum. Þrátt fyrir svo fáa kvennaiðkendur miðað við 

heildarfjölda íshokkíiðkenda þá er kvennalið Rússlands mjög sterkt en það er í 

fjórða sæti heimslistans. Karlaliðið er líka með þeim sterkari í heiminum og sitja 

þeir í því þriðja.Tékkland á 107.722 iðkendur og þá eru 2.510 af þeim konur sem 

gerir 2.3% af heildariðkendum. Kvennalið Tékklands er í níunda sæti heimslistans 

og karlaliðið er í því fjórða (IIHF, 2014). 

2.6	  Börn	  og	  íshokkí	  

Foreldrar eru oft gjarnir á að hafa börnin sín inn í verndarhring og leyfa þeim ekki 

að stunda leiki og íþróttir sem þau telja hættulegar. Rannsóknir sýna þó fram á að 

ef börn alast upp í áhættulausu umhverfi sé líklegra að það hafi verri áhrif á 

andlegan þroska heldur en ef þeim er leyft að rannsaka og brenna sig á hættum í 

umhverfinu. Við það öðlast þau meiri ábyrgðartilfinningu og geta betur metið 

hættur og brugðist rétt við þeim (Ungar, 2009). Foreldrar eru hikandi við að leyfa 

börnum sínum að taka þátt í íþróttum vegna ótta við að þau meiðist. Samkvæmt 

rannsókn sem var gerð fyrir samtök í Bretlandi sem berjast gegn offitu almennings 

(The National Obesity Forum) þá töldu helmingur af 2000 foreldrum sem svöruðu 

könnuninni að rugby, íshokkí, hestamennska og sund væru hættulegar íþróttir. 

Einn af hverjum sjö foreldrum sem svöruðu sögðust myndu banna barninu að 

stunda rugby vegna hættu á að það myndi meiða sig. The National obesity forum 

segja að ávinningur hreyfingar yfirvinni áhættuna á því að meiða sig og því ættu 

foreldrar ekki að banna börnum að stunda þessar íþróttir þótt þeir telji þær 

hættulegar fyrir þau (Omega Pharma, 2013). 

Íshokkí er hörð og hröð íþrótt með árekstrum. Í barnaflokkumeru ekki sömu 

reglur og fyrir eldri flokkana. Í yngri flokkunum á Íslandi má til dæmis ekki gera 

ákeyrslur. Það sama gildir í íshokkí í flestum öðrum löndum en þó er mismunandi 

í hvaða aldursflokkum reglan gildir (Hallmundur Hallgrímsson, framkvæmdastjóri 
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ÍHÍ [munnleg heimild, 25. Janúar 2014]).Yngri flokka starfið byrjar yfirleittfyrir 

4-6 ára krakka í svokölluðum skautaskólum. Á þessu stigi er verið að venja þau á 

umhverfið, kenna þeim grunnatriðin og að geta verið í hóp með öðrum krökkum. 

Því ætti ekki að óttast of mikla hörku fyrstu árin í íshokkí heldur er góð upplifun 

og skemmtun í fyrirrúmi (Pascal, 2000).American Academy of Pediatrics (AAP) 

er stofnun sem sérhæfir sig í heilsu og velferð barna og unglinga. AAP skilgreinir 

íshokkí sem árekstraríþrótt (Collision sport) bæði vegna viljandi og óviljandi 

snertinga og árekstra. Stofnunin hefur áhyggjur af hörkunni í leiknum og þá 

aðallega vegna hættunnar á meiðslum sem fylgja henni, þá sérstaklega 

höfuðhögganna. Einnig gaf hún út yfirlýsingu um íshokkí árið 2000 þar sem hún 

mældi með með því að ákeyrslur yrðu bannaðar börnum yngri en 15 ára. Í 

Bandaríkjunum og Kanada er nýlega búið að breyta reglunni um ákeyrslur. Nú er 

búið að hækka viðmiðin úr 12 ára upp í 14 ára aldur. Það þýðir að í íshokkí barna 

13 ára og yngri eru ákeyrslur bannaðar. Flestir í Norður-Ameríku virðast vera 

sammála því að regluna ætti ekki að kynna börnum fyrr en í fyrsta lagi á 

unglingsaldri (Canadian Paediatric Society [CPS], 2012). 

2.7	  Ofbeldií	  íshokkí	  

Harðir árekstrar og ofbeldi hafa verið tengdir við íshokkí (Kerr, 2006). Ofbeldi er 

samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (World Health Organization 

[WHO], 2014) skilgreind sem vísvitandi notkun valds eða krafts til að hóta eða 

meiða sjálfan sig, aðra persónu, gegn hópi eða samfélagi sem veldur því að miklar 

líkur séu á því að hún leiði til meiðsla, dauða, andlegs skaða eða frelsissviptingar. 

Árásagjörn hegðun greinir íshokkí frá flestum öðrum íþróttum. En árásargirni er 

skilgreind sem ofbeldisfull hegðun sem verður vegna tilfinninga sem erfitt er að 

vinna úr og einstaklingurinn virðisteiga erfitt með eða ekki getað stjórnað 

gjörðum sínum (Pascal, 2000). Í gegnum tíðina hafa menn velt fyrir sér hvort 

leikmenn séu nægilega öruggir inn á vellinum í íshokkí vegna átaka og slagsmála 

í leikjum. Þó að íshokkí geti verið harður (e. brutal) leikur þá hefur hann þróast og 

reglur um slagsmál og annarskonar ofbeldi verið hertar í flestum deildum í 

heiminum (Pascal, 2000). Þó reglur hafi verið hertar þá eru slagsmál enn í dag stór 

þáttur hjá aðdáendum leiksins (Kerr, 2006) en ofbeldi í einhverju magni er 

leyfilegt í íshokkí, og það er hluti af leiknum. Fyrir suma áhorfendur er ástæðan 

fyrir að fara á íshokkíleiki sú að sjá góð slagsmál (Harimo og Laine, 2013). 
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Slagsmál eru bönnuð í flestum deildum í heiminum enþó eru nokkrar deildir og þá 

ber helst að nefna NHL deildina sem leyfir slagsmál að einhverju leiti. Í NHL og 

öðrum minni atvinnumannadeildum í Norður Ameríku þá eru leikmenn reknir útaf 

í fimm mínútur fyrir að taka þátt í slagsmálum þar sem hnúar eru notaðir og ekki 

má skipta öðrum manni inn á í staðinn. Samkvæmt Evrópskum reglum sem IIHF 

gefur út og leikið er eftir í helstu deildum í Evrópu þá fær liðið 10 mínútur í 

refsingu fyrir að taka þátt í slagsmálum þar sem hnúar eru notaðir og 

leikmaðurinn sem braut af sér fær ekki að taka meiri þátt í leiknum. Reynt er að 

stoppa slagsmál strax í íshokkí í Evrópu en í Norður Ameríku er mönnum leyft að 

fá útrás á andstæðingnum (Kerr, 2006). Í reglunum hjá atvinnumannadeildunum í 

Norður Ameríku eru reglur sem lýsa því hvernig slagsmál mega fara fram. Í 

reglum NHL segir meðal annars að ef slagsmál séu í uppsiglingu skuli báðir 

leikmenn sleppa kylfunum sínum og ekki nota þær sem vopn. Leikmenn þurfa 

einnig að fara úr hönskunum til að fara í slagsmál með berum hnúum því leðrið og 

plastið á íshokkíhönskum getur meitt of mikið. Leikmenn verða að fara eftir því 

þegar dómari gefur merki um að hætta eftir að leikmenn hafa verið aðskildir. Ef 

leikmenn brjóta þessar reglur eiga þeir á hættu að fá þungar refsingar svo sem 

leikbönn og sektir (National Hockey League [NHL], 2014). 

Slagsmál eru ekki nærri því eins mikið vandamál í áhugamanna íshokkí og sumir 

fjölmiðlar og aðrir sem standa fyrir utan íþróttina halda oft fram. Í 

áhugamannahokkí og flestum deildum utan Norður Ameríku er leikið eftir reglum 

IIHF og slagsmál strax stoppuð og tekið á þeim. Oft er gert mikið úr slagsmálum í 

fjölmiðlum,þá aðallega þeim miðlum sem fjalla um NHL atvinnumannadeildina. 

Þó eru til leikmenn í áhugamannahokkí sem og í atvinnumannahokkí sem spila 

grófan leik, gera grófar árásir aftan frá eða slá lymskulega í aðra leikmenn með 

kylfum. Þetta eru allt atriði sem má flokka undir ofbeldi. Einnig má oft sjá 

félagsleg vandamál á íshokkívöllum. Menn sem öskra og blóta öðru fólki en það á 

ekki bara við um leikmenn heldur líka foreldra, þjálfara, áhorfendur og jafnvel 

dómara. Þessi blótsyrði og særingar með orðum eru af mörgum talið versta 

tegundin af ofbeldi í íshokkí og íþróttum almennt (Pascal, 2000). 

Það eru foreldrarnir sem hafa mestu áhrifin á ofbeldishneigð barna í íþróttum. 

Viðhorf foreldra og hegðun hafa gífurleg áhrif á andrúmsloftið í kringum 

íþróttirnar. Það kemur fyrir að spenna leiksins yfirtekur þá og þeir gleyma því að 
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íþróttin er fyrir hagsmuni barnsins en á ekki að snúast um að vera skemmtun fyrir 

foreldrana. Áhrif óíþróttamannslegrar hegðunar af hálfu foreldra er vandamál sem 

erfitt er að vinna úr jafnvel fyrir færustu þjálfarana. Þó að flestir foreldrar hagi sér 

skikkanlega þá heyrast oft hryllingssögur af foreldrum sem ráðast annaðhvort 

munnlega eða líkamlega á yfirmenn, þjálfara, leikmenn eða aðra áhorfendur. 

Margir foreldrar gera sér ekki grein fyrir að með hegðun sinni eru þau að ala upp í 

börnum sínum árásagirni og ofbeldisfulla hneigð. Í rauninni eru sumir foreldrar 

sem samþykkja þessa hegðun, sjá hana sem uppbyggjandi fyrir mótun barnsins 

(Pascal, 2000). Í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum á ofbeldishneigð í 

íshokkí þá var spurt hvort ofbeldi væri “hluti af leiknum“ og 50 prósent úrtaksins 

svöruðu að það væri að stórum hluta satt, 12 prósent sögðust trúa sterklega á þessa 

yfirlýsingu (Pascal, 2000). 

Ákeyrslur eru samkvæmt skilgreiningu WHO (2014) taldar sem ofbeldi. 

Ákeyrslur á yngri stigum eru bannaðar. Það eru þó ekki allir sammála um á hvaða 

aldri eigi að leyfa ákeyrslur. Það eru margir á þeirri skoðun að ekki eigi að leyfa 

hana fyrr en á unglingastigi (14-15 ára). Þeir sem hafa þessa skoðun rökstyðja 

hana með því að krakkar kunni ekki að gefa né taka við skell eftir ákeyrslu. Þau 

eru líklegri til að nota fólskubrögð, öfugt við það sem læknar segja, en þeir vilja 

meina að með því að kynna regluna fyrir þeim fyrr þá skilja þau tilgang hennar 

betur og eru líklegri til að virða hana (Pascal, 2000). Það er algengt að krakkar 

hætti í íþróttinni vegna of mikilla líkamlegra snertinga. Sumir halda því fram að 

ákeyrslur í yngri flokkum komi í veg fyrir að krakkar öðlist betri færni í að skauta, 

færni með kylfu og sendingagetu. Einnig hefur það komið í ljós að margir krakkar 

verða hræddir við að fá skell og að það leiði til brottfalls úr íþróttinni (Pascal, 

2000). 

Samkvæmt rannsóknum á ofbeldishneigð í íshokkí þá er engin ein skýr ástæða 

fyrir henni. Það eru þó vísbendingar um að leikmenn hagi sér öðruvísi á vellinum 

í deildum þar sem ákeyrslur eru leyfðar í samanburði við deildir þar sem þær eru 

bannaðar. Tíu leikir voru valdir af handahófi hjá liðum í flokki 11-12 ára drengja í 

Calgary, Kanada. Valdar voru deildir þar sem ákeyrslur eru leyfðar og bornar 

saman við tíu leiki af handahófi hjá liðum í sama flokki í Québec, Kanada í deild 

þar sem ákeyrslur eru bannaðar. Samanburðurinn fólst í því að telja hversu oft og 

hversu harkalegir árekstrar voru í þessum leikjum. Í leikjunum voru samtals 2418 
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árekstrar þar sem leikmenn klesstu á hvorn annan búk í búk og 757 aðrir 

minniháttar árekstrar svo sem hrindingar og þegar kylfur kræktust eða slógust í 

útlimi. Árekstrarnir sem urðu hjá liðunum í Québec voru mun sjaldnar og oftast af 

lítilli ákefð miðað við árekstrana hjá liðum í Calgary (Malenfant, Goulet, Nadeau, 

Hamel og Emery, 2012). 

Aðrar rannsóknir benda til þess að árásagjörn hegðun sé tilkomin vegna 

áhrifavalda í umhverfinu og að margir leikmenn trúi að með því að sýna slíka 

hegðun verði auðveldara að ná góðri frammistöðu. Leikmennirnir fá hvatningu til 

að sýna harkalegan leik meðal annars frá öðrum leikmönnum, þjálfurum, 

áhorfendum og fjölmiðlum. Leikmenn sem koma frá Norður Ameríku sýna 

árásagjarnari hegðun en leikmenn sem koma frá Evrópu en rannsóknir benda til 

þess að ofbeldisfull hegðun og grófur leikstíll leiði ekki til frekari velgengni í 

NHL (Gee, 2007). 

2.8	  Meiðsli	  í	  íshokkí	  

Miklar og merkilegar breytingar hafa orðið á íshokkí í gegnum árin. Reglunum er 

oftast breytt að einhverju leyti á hverju ári, en yfirleitt eru ekki róttækar 

breytingar. Meiðslatíðni hefur minnkað talsvert vegna nýrra reglugerða (Harimo 

og Laine, 2013). Meiðsli í íþróttum eru oftast miðaðar við iðkaðan tíma. Þá er 

algengast að skrá tíðni meiðsla við hverju 1000 iðkaðar klukkustundir. Þetta er 

góð leið til að meta meiðsli vegna slysa. Það á að skrá öll meiðsli sem 

einstaklingar verða fyrir við íþróttaiðkunina sem þarfnast aðhlynningar. Þá á að 

skrá hvort þau gerist á æfingum eða í keppni og hverjar orsakirnar voru fyrir 

meiðslunum (Peterson og Renström, 2001). 

Rannsókn var gerð á keppnisliði í meistaraflokki í Svíþjóð á tíðni mismunandi 

meiðsla eðli þeirra og áhrifavalda. Liðinu var fylgt náið eftir yfir þrjú 

keppnistímabil. Á þessum tíma urðu 95 almenn meiðsli og 29 áverkar í andliti. 

Meirihluti meiðslanna voru lítilsháttar eða 73% þeirra og aðeins 8% voru flokkuð 

sem meiriháttar meiðsli. Áttatíu prósent af meiðslunum urðu vegna árekstra og 

slysa en 20% vegna álags. Algengustu meiðslin voru óreiða og ruglingur eftir 

höfuðhögg, ofreynsla og tognanir. Algengustu meiðslin sem flokkuð voru sem 

meiriháttar var að rífa liðbönd (e. Medial colateral ligament) í hnjánum. Flest 

meiðslin urðu vegna árekstra, tæklinga og eftir pökk- eða kylfuhögg. Sjötíu og sex 
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prósent af leikmönnum urðu fyrir meiðslum í keppnisleikjum og 24% á æfingum. 

Tíðni meiðsla á æfingum var 1.4 á hverja 1000 æfingatíma og tíðni meiðsla í 

keppnisleikjum var 78.4 á hverja 1000 tíma. Ef þetta er borið saman við aðrar 

íþróttagreinar þá er tíðni meiðsla á æfingum mjög lág á meðan tíðnin er há í 

keppnum (Lorentzon, Wedrén og Pietilä, 1988). Á mynd 2 má sjá tíðni meiðsla á 

æfingu og í keppnisleikjum í ýmsum íþróttagreinum byggt á niðurstöðum úr 

samantekt frá Íþróttasambandi Bandarískra háskóla 1988 - 2004 (Elís Þór 

Rafnsson, 2010). Þá er áberandi hversu há meiðslatíðnin er í keppnisleikjum í 

amerískum fótbolta karla (36/1000) á móti töluvert lægri tíðni í keppnisleikjum 

íshokkí karla (12.5/1000). Þá er ekki mikill munur á meiðslatíðni á milli karla og 

kvenna í íshokkí hvorki á æfingu né í leik. 

 

Mynd 2. Tíðni meiðsla í íþróttagreinum á hverjar 1000 klukkustundir í keppnisleikjum og 
æfingum (Elís Þór Rafnsson, 2010, mynd 3, bls 24). 

Í annarri rannsókn var markmiðið að mæla tíðni höfuðhögga hjá 

íshokkíleikmönnum á menntaskólastigi. Einnig var kannað hvort munur væri á 

höfuðhöggunum eftir kyni, leikstöðu, og hvort höggið kom á æfingu eða í leik). 

Þátttakendur voru allir íshokkíleikmenn á menntaskólaaldri og voru 99 talsins, 41 

karlmenn og 58 konur. Mælingarnar náðu yfir þrjú leiktímabil og voru 37,411 

höfuðhögg skráð. Það kom í ljós að tíðni högga var mun meiri hjá körlunum bæði 

í keppni og leik eða 287 að meðaltali á leiktíð en 170 hjá konunum. Tíðni 

höfuðhögga var einnig átta sinnum meiri hjá karlmönnum í keppni heldur en á 

æfingum en fimm sinnum meiri hjá konum í keppni heldur en á æfingum. Ekki 
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var munur á tíðni höfuðhögga eftir því hvaða stöðu menn spiluðu en taka þarf inn 

í myndina að engir markmenn tóku þátt í þessari rannsókn. Í annarri rannsókn sem 

Wilcox o.fl. (2014) vitna í kom í ljós að karlmenn fá oftar höfuðhögg eftir 

árekstur við aðra leikmenn heldur en konur. Í umræðum rannsakanda tala þeir um 

að höfuðhöggin voru mörg hver þung og leggja þeir til að þjálfa þurfi upp tækni 

hjá leikmönnum til forðast að fá svo þung högg á höfuðið til að draga úr hættu á 

heilaskaða (Wilcox o.fl., 2014). 

2.9	  Samantekt	  

Eins og fjallað hefur verið um í þessum kafla þá er íshokkí merkileg íþrótt. 

Íþróttin er sífellt að þróast og bæta við sig nýjum iðkendum. Íshokkí hefur verið 

gagnrýnd fyrir að vera ofbeldisfull og það hefur stoppað suma foreldra í að senda 

börnin sín að prufa íþróttina. Íshokkí er íþrótt þar sem nokkuð ofbeldi viðgengst 

en þó er passað upp á það með hörðum reglum. Þá er meiðslatíðni ekki meiri en í 

mörgum íþróttum og því ættu foreldrar ekki að vera smeykir við að barnið meiðist 

illa. Þá eru foreldrar gjarnir á að kynna fyrir börnum sínum íþróttir þar sem ekki 

þarf að keyra börnin langt eða taka langan tíma í að gera þau tilbúin til þátttöku. Á 

Íslandi eru bara þrjár skautahallir. Fyrir stórann hluta landsmanna er langt að fara 

til að stunda íshokkí. Þetta getur auðvitað haft áhrif á hvort foreldrar vilji leyfa 

barninu sínu að prufa íþróttina. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða viðhorf til íshokkí og bera saman viðhorf 

þeirra sem þekkja einhvern sem æfa íshokki og þeirra sem ekki þekkja einhvern 

sem stundar íshokkí. Einnig verða borin saman viðhorf þeirra sem búa nálægt 

skautahöll og þeirra sem ekki búa nálægt skautahöll. Tilgáta höfundar er að þeir 

sem þekkja einhvern sem stundar íshokkí hafa jákvæðara viðhorf til íþróttarinnar 

en þeir sem ekki þekkja neinn sem stundar íshokkí. Höfundur telur einnig að 

viðhorf þeirra sem búa nálægt skautahöll sé jákvæðara en þeirra sem búa langt frá 

skautahöll.  

 



29	  
	  

3.	  	  Aðferð	  

3.1	  Þátttakendur	  

Þátttakendur í rannsókninni voru 255 en einugis 237 luku við könnunina. Af 

þessum 255 voru 175 (69%) konur og 85 (31%) karlar. Meðalaldur þátttakenda 

var 32 ára. Tæplega helmingur eða 45% þátttakanda áttu börn á leikskólaaldri, 

46% áttu svo börn á gunnskólaaldri. Börn 75% þátttakenda stunduðu skipulagt 

íþróttastarf. Þeir þátttakendur sem ekki áttu börn svöruðu einunings hluta af 

spuringalistanum eða þeim spurningum sem ekki snéru að börnum sérstaklega.	  

 

Mynd 3. Börn þátttakenda á leik og -grunnskólaaldri 

Flestir þátttakendur eiga eitt barn (33%) en tæplega 29% þátttakenda eru 

barnlausir. Tuttugu og fjögur prósent eiga tvö börn, tæp 11% eiga þrjú börn og 

aðeins 4% þátttakenda eiga fjögur börn. Þá var engin sem átti fimm börn. 

3.2	  Framkvæmd	  

Spurningalisti var tilkynntur til Persónuverndar og síðan dreift með svokallaðri 

snjóboltaaðferð. Snjóboltaaðferðin er notuð til að fá fólk í úrtak en hún lýsir sér 

þannig að viðmælandi bendir manni á næsta viðmælanda. Spurningalistann sem 

innihélt 19 spurningar (sjá viðauka 1) auglýsti höfundur á netmiðlunum Facebook 

og Barnaland og bað fólk um að fylgja meðfylgjandi hlekk sem leiddi til 

spurningalistans. Þá bað höfundur einnig fólk um að dreifa honum til kunningja. 

Þegar fólk smellti á hlekkinn var það sent á síðu sem innihélt skilaboð frá 

rannsakanda. Skilaboðin skýrðu tilgang rannsóknarinnar og gerði þátttakendum 

grein fyrir því að þátttaka væri valkvæð ásamt því að tilkynna þeim hversu langan 
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tíma tæki að svara spurningunum sem að meðaltali tók um tvær mínútur. Einnig 

var tekið fram að könnunin væri nafnlaus og að það yrðið farið með öll gögn sem 

trúnaðarmál. Að lokum var þakkað fyrir að taka þátt og beðið vinsamlegast um að 

svara öllum spurningum. 

Efni spurninganna var byggt á hugmyndum frá Hallmundi Hallgrímssyni, 

framkvæmdastjóra Íshokkísambands Íslands og Richards Eiríks Taehtinen, 

íþróttafræðingi og fyrrverandi landsliðsþjálfara í íshokkí. Spurningarnar voru 

síðan mótaðar með hjálp leiðbeinanda míns, Hafrúnar Kristjánsdóttur. 

3.3	  Mælitæki	  

Fyrstu ellefu spurningarnar snéru að því að fá upplýsingar um þátttakendur. 

Þátttakendur áttu að haka við þann möguleika sem var í boði. Í flestum tilvikum 

átti bara að haka við einn svarmöguleika en það voru nokkrar spurningar þar sem 

þátttakendur gátu hakað við fleiri en einn svarmöguleika, en það var þá tekið 

fram. Í sumum spurningum átti að skrifa svarið og stundum átti að skrifa ástæður 

fyrir fyrri svörum. Spurt var meðal annars um kyn og aldur en einnig snéru 

spurningarnar að því hversu mörg börn fólk ætti, á hvaða aldri börnin væru, hvar 

ættu þau lögheimili og hvort og hvaða íþróttastarfi börnin stunduðu. Seinustu átta 

spurningarnar snéru að viðhorfi til íshokkís. Í tólftu spurningu átti að skrifa niður 

hvað væri fyrsta sem kæmi upp í huga þegar þú heyrðir talað um íshokkí. Næstu 

spurningar snéru að því hvað væri best lýsandi fyrir íþróttina, hvort þátttakendur 

þekktu einhvern í íshokkí og hvort þeir myndu leyfa börnunum sínum að prufa 

íshokkí. Þátttakendur áttu svo að útskýra svar sitt afhverju þau myndu leyfa 

börnunum að prufa íshokkí eða ekki. Spurningar 17,18 og 19 fengum fengu mikla 

svörun en þeir sem svöruðu að þeir ættu engin börn í spurningu fimm voru 

sjálfkrafa sendir á spurningu 17 en seinustu þrjár spurningarnar tengdust börnum 

lítið. Spurningarnar snéru að því hvaða hugmyndir fólk hafði um meiðslatíðni í 

íshokkí og hversu oft það tæki eftir umfjöllun um íshokkí í fjölmiðlum. Síðasta 

spurningin á spurningalistanum var svo um hvort fólk þætti íshokkí vera íþrótt 

sem hentaði strákum frekar en stelpum. Spurningalistann má sjá í viðauka. 
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4.3	  Úrvinnsla/greining	  
Notast var við megindlega aðferð við gerð þessarar rannsóknar. Við útreikninga á 

niðurstöðum var notast við forritið SPSS og myndir og töflur settar upp í 

Microsoft Excel. Í SPSS var notast við kí-kvaðrat (e. Pearson Chi-Square) til að 

fá samanburð á svörum eftir því hvort þú þekktir einhvern sem hefur æft og spilað 

íshokkí eða hvort þú ættir heima nálægt skautahöll. Flokkað var eftir því í hvaða 

póstnúmeri þú byggir og voru þeir sem áttu heima í hverfum 104, 105, 108, 112 

og 113 í Reykjavík flokkuð í einn hóp ásamt þeim sem bjuggu á Akureyri. 
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4.	  	  Niðurstöður	  
Spurt var um hvaða íþróttir börn þátttakanda stunduðu ef þau stunduðu íþróttir 

yfir höfuð. Á mynd 4 má sjá svör þátttakenda.	  

 

Mynd 4. Svör þátttakenda (%) við spurningunni: Stunda börnin þín skipulagt íþróttastarf? 

 
Áberandi er að stærsti hluti barnanna æfir fótbolta. Næst á eftir koma fimleikar, 

dans, handbolti og körfubolti. Tæp 22% eru að æfa eitthvað annað en hægt var að 

velja um. Hægt var að skrifa hvaða íþróttastarf börnin stunduðu og komst íshokkí 

þá oftast á blað og fékk atkvæði frá 9% þátttakenda. Þar á eftir komu parkour 

(4%) og listskautar (2%) 

Þátttakendur voru spurðir hvað væri það fyrsta sem þeim dytti í hug þegar þeir 

heyrðu um íþróttina íshokkí og voru beðnir um að skrifa í textabox hvað það væri. 

Það sem þátttakendur nefndu oftast voru skautar en þeir komu fyrst upp í huga hjá 

43 þátttakendum. Næst á eftir var hraði en hann kom upp í huga hjá 21 

þátttakenda. Þar á eftir var svell með 15 atkvæði og skemmtileg íþrótt með 14 

atkvæði. Sjö manns datt í hug spenna þegar þeir heyrðu um íþróttina íshokkí. 

Slagsmál og harka fengu sitthvor sex atkvæðin. Þá fengu kuldi, ruddaleg íþrótt, 

ofbeldi og stórir búningar hver sín fimm atkvæði.  

Á mynd 5 kemur fram hvað þátttakendum finnst vera mest lýsandi fyrir íshokkí. 

Hér mátti aðeins velja einn svarmöguleika. Flestum þykir hraði (36%) vera mest 
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lýsandi fyrir íshokkí. Tuttugu og fimm prósent þátttakenda svara að þeim finnist 

íshokkí vera áhugaverð íþrótt. 

 

Mynd 5. Svör þátttakenda (%) við spurningunni: Hvað finnst þér vera mest lýsandi um íþróttina 
íshokkí? 

Áberandi er að flestum finnst íshokkí vera hröð íþrótt, 36% en þar á eftir finnst 

fólki íshokkí vera áhugaverð íþrótt, 25%. Ekki er mikill munur á fjölda þeirra sem 

finnst best lýsa íþróttinni að hún sé ofbeldisfull, dýr, hættuleg eða erfið. En 

tæplega 10% þykir ofbeldi mest lýsandi fyrir íshokkí og 7% telja hana hættulega 

meðan 13% svara að hún sé erfið íþrótt. Þá voru ekki margir sem merktu við að 

hún sé tímafrek íþrótt eða einungis 2%. 

Á mynd 6 kemur fram hverju þátttakendur myndu svara ef börnin þeirra bæðu um 

að fara í íshokkí. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Mynd 6. Svör þátttakenda (%) við spurningunni: Ef barnið þitt bæði um að prufa íshokkí 
hverju myndir þú svara? 
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Áberandi er að langflestir þátttakendur myndu segja já ef barnið þeirra bæði um 

að prufa íshokkí. Innan við 10% myndu svara neitandi og rúmlega 11% sögðu að 

þeir vissu það ekki. 

Á mynd 7 koma fram ástæður þeirra þátttakanda fyrir því að segja nei við barnið 

sitt um að fá að prufa íshokkí. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Svör þátttakenda (%) við spurningunni: Ef svarið er nei: Afhverju myndir þú 
segja nei? 

Áberandi er að ástæðan fyrir því að segja nei er vegna þess að þeim þykir þetta 

vera of hættuleg eða of dýr íþrótt eða sitthvor 20% af þátttakendum. Sautján 

prósent þátttakenda myndu segja nei vegna þess að næsta íshokkíaðstaða er of 

langt frá heimilinu og önnur 17% telja aðrar ástæður vera að baki en þær sem 

hægt var að velja um. Rúmlega tíu prósent þátttakenda segjast ekki þekkja 

íþróttina nægilega mikið og önnur 10% segja að barnið sé í annarri íþrótt og vilji 

ekki að barnið bæti við fleiri íþróttum. Rúmlega 3% þykir vera of mikið ofbeldi í 

íshokkí en engin merkti við að ástæðan væri vegna þess að íþróttin þætti tímafrek. 
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Á mynd 8 koma fram ástæður þeirra þátttakenda fyrir því afhverju þeir myndu 

segja já við barnið sitt. 

 

 

 

 

 

 
Mynd 8. Svör þátttakenda (%) við spurningunni: Ef svarið er já afhverju myndir þú segja 
já? 

Áberandi er að flestir þátttakendur sem myndu segja já við barnið sitt ef það bæði 

um að prufa íshokkí segja að forsendan fyrir því sé að þeir vilji leyfa barninu sínu 

að prufa þær íþróttir sem það vill, eða 71%. Tuttugu prósent þátttakenda segja 

ástæðuna vera af því þau telji að íshokkí veiti mikla og góða hreyfingu. Fimm 

prósent telja aðrar ástæður séu fyrir því að segja já og tæplega 4% segja já vegna 

þess að þeim þykir íshokkí spennandi. 

Á mynd 9 kemur fram hversu mikið þátttakendur telja slysa- og meiðslatíðni vera 

í íshokkí miðað við aðrar íþróttir. 

 

Mynd 9. Svör þátttakenda (%) við spurningunni: Hversu mikla telur þú slysa- og 
meiðslatíðni vera í íshokkí miðað við aðrar íþróttir 
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Áberandi er að mikill meirihluti þátttakenda, 72% telja að slysa- og meiðslatíðni í 

íshokkí sé hvorki meiri né minni en í öðrum íþróttum. Fimmtán prósent telja hana 

vera meiri meðan rúmlega 7% telja hana vera minni. Tæplega 3% telja hana vera 

miklu meiri og tæplega 3% telja hana mikið minni. 

Á mynd 10 kemur fram hversu oft þátttakendur sjá fjallað um íshokkí í 

fjölmiðlum. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mynd 10. Svör þátttakenda (%) við spurningunni: Hefur þú séð umfjöllun um íshokkí 

 
Áberandi er að flestir þátttakendur sjá umfjöllun um íshokkí sjaldan (46%) eða 

stundum (43%). Þá eru mun færri sem segjast oft (8%) sjá umfjöllun um íshokkí 

og enn færri sem aldrei (3%) sjá hana. 
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Á mynd 11 kemur fram hversu sammála þátttakendur eru fullyrðingunni um að 

íshokkí sé íþrótt fyrir stráka en ekki stelpur. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Svör þátttakenda (%) við spurningunni: Hversu sammála ertu fullyrðingunni: 
Íshokkí er íþrótt fyrir stráka en ekki stelpur 

 
Áberandi er að flestir eru ósammála eða mjög ósammálaþessari fullyrðingu eða 

79% þátttakenda. Tuttugu og fimm prósent segjast vera ósammála meðan 54% 

segjast vera mjög ósammála. Tæp 13% segjast hvorki vera sammála né ósammála, 

7% eru sammála og 1% eru mjög sammálafullyrðingunni. 
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íshokkí myndu leyfa barninu sínu að prufa íshokkí. Á mynd 12 má sjá að það eru 

11% sem þekkja engan sem hefur æft og keppt í íshokkí og myndu segja nei ef 

barnið þeirra bæði um að fá að prufa. 
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Mynd 12. Samanburður á hvort þú þekkir einhvern sem hefur æft og spilað íshokkí og 
hverju þú myndir svara ef barnið þitt bæði um að prufa íshokkí 

Niðurstöður kí-kvaðratsprófs er að það er marktækur munur á því hvort þú þekkir 

einhver sem hefur æft og spilað íshokkí og hvort þú myndir leyfa barninu þínu að 

prufa íshokkí eða ekki X2(2) = 8,143, p <0,05. Því er hægt að álykta að munur sé á 

því hverju þú myndir svara ef barnið þitt bæði um að prufa íshokkí eftir því hvort 

þú þekktir einhvern sem hefur æft og spilað íshokkí. 

Niðurstaðan er að þeir sem þekkja einhvern sem hefur æft íshokkí eru líklegri til 

að segja já við barnið sitt ef það bæði um að prufa íshokkí. 

Á mynd 13 má sjá að þeir sem þekkja einhvern sem hefur æft og spilað íshokkí 

þykir mest lýsandi fyrir íþróttina að hún sé hröð(35%). Þá eru 28% sem þykir hún 

áhugaverð og 12% finnst það lýsa henni mest að hún sé erfið. Þá finnst 10% 

íshokkí vera ofbeldisfullt og 9% þykir hún vera dýr íþrótt. Þá finnst 3% mest 

lýsandi fyrir íshokkí að hún sé hættuleg og önnur 3% finnst hún vera tímafrek 

íþrótt. Ef við lýtum á þá sem þekkja engan sem hefur æft og spilað íshokkí þá eru 

37% sem finnst mest lýsandi fyrir íþróttina að hún sé hröð. Þá þykir 18% hún vera 

áhugaverð íþrótt en 16% finnst mest lýsandi fyrir íþróttina að hún sé erfið. Þá eru 

10% sem telja hana ofbeldisfulla og 14% finnst hún hættuleg. Þá eru 4% sem 

finnst íshokkí vera dýr íþrótt og 2% finnst mest lýsa henni að hún sé tímafrek. 
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Mynd 13. Samanburður á hvort þú þekkir einhvern sem hefur æft og spilað íshokkí og 
hvað þér finnst mest lýsandi fyrir íþróttina 

Niðurstöður kí-kvaðratsprófs er að það er ekki marktækur munur á því hvað fólki 

finnst mest lýsandi fyrir íshokkí eftir því hvort það þekkir einhvern sem hefur æft 

og spilað íshokkí X2(6) = 8,862, p>0,05. Því er hægt að álykta að munur sé á því 

hvað fólki finnst mest lýsandi fyrir íshokkí eftir því hvort það þekkir einhvern sem 

hefur æft og spilað íshokkí. 

Niðurstaðan er að ekki skiptir máli hvort þú þekkir einhver sem hefur æft og 

spilað íshokkí, það breytir því ekki hvernig fólk hugsar um íshokkí þegar það 

kemur til tals. 

Á mynd 14 má sjá að flestir þátttakendur(54%) sem þekkja einhvern sem hefur 

æft og spilað íshokkí töldu að slysa- og meiðslatíðni væri hvorki meiri né minni í 

íshokkí. Þá voru 6% sem töldu hana vera meiri og 1% sem töldu hana vera miklu 

meiri. Sjö prósent töldu hana vera minni og 2% mikið minni. Ef þeir sem þekkja 

engan sem hefur æft og spilað íshokkí eru skoðaðir þá eru 21% sem telja slysa- og 

meiðslatíðni vera hvorki meiri né minni í íshokkí miðað við aðrar íþróttir. Þá telja 

8% af þeim hana vera meiri og 1% miklu meiri. Þá var aðeins 1% sem töldu hana 

minni en engin taldi hana mikið minni. 
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Mynd 14. Samanburður á hvort þú þekkir einhvern sem hefur æft og spilað íshokkí og 
hversu mikla þú telur slysa- og meiðslatíðni vera í íþróttinni miðað við aðrar íþróttir 

Niðurstöður kí-kvaðratsprófs er að það er marktækur munur á því hvort fólk þekki 

einhvern sem hefur æft og spilað íshokkí og hvort það telji meiðslatíðni í íshokkí 

vera hærri eða lægri en í öðrum íþróttum X2(4) = 13,850, p<0,05. Því er hægt að 

álykta að munur sé á því hvort fólk þekki einhvern sem hefur æft og spilað 

íshokkí og hvort það telji meiðslatíðni í íshokkí vera lægri en í öðrum greinum. 

Niðurstaðan er að þeir sem þekkja engan sem hefur æft eða spilað íshokkí eru 

líklegri en þeir sem þekkja einhvern til að halda að meiðslatíðni sé hærri í íshokkí 

en í öðrum íþróttagreinum. 

Á mynd 15 má sjá að þátttakendur sem þekkja einhvern sem hefur æft og spilað 

íshokkí. Af þeim eru 29% sem segjast sjaldan sjá umfjöllun um íshokkí í 

fjölmiðlum. Þá eru 32% af þeim sem segjast stundum sjá umfjöllun um íshokkí og 

8% sem sjá hana oft en aðeins 1% sem aldrei sjá hana. Ef við lítum á þá sem 

þekkja engan sem hefur æft og spilað íshokkí þá eru 17% sem sjaldan sjá 

umfjöllun, 10% sjá hana stundum og 1% Oft. Þá eru 2% af þessum hópi sem 

aldrei sjá umfjöllun um íshokkí í fjölmiðlum. 
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Mynd 15. Samanburður á hvort þú þekkir einhvern sem hefur æft og spilað íshokkí og 
hversu oft þú sér umfjöllun um íshokkí í fjölmiðlum 

Niðurstaða kí-kvaðratsprófs er að það er ekki marktækur munur á því hvort þú 

þekkir einhvern sem hefur æft og spilað íshokkí og á hversu oft þú sjáir umfjöllun 

um íshokkí í fjölmiðlum X2(3) = 7,271, p>0,05. Því er hægt að álykta að þeir sem 

þekkja einhvern sem hefur æft og spilað íshokkí sjái oftar umfjöllun um íshokkí í 

fjölmiðlum. 

Niðurstaðan er að þeir sem þekkja engan sem hefur æft eða spilað íshokkí eru 

líklegri en þeir sem þekkja einhvern til að halda að meiðslatíðni sé hærri í íshokkí 

en í öðrum íþróttagreinum. 

Á mynd 16 má sjá að af þeim sem þekkja einhvern sem hefur æft og spilað 

íshokkí þá eru 7% af þeim hópi hvorki sammála né ósammála fullyrðingunni að 

íshokkí sé íþrótt fyrir stráka en ekki stelpur. Þá eru 4% sammála og 1% mjög 

sammála fullyrðingunni. Þá eru töluvert fleiri sem eru ósammála eða 14% og 44% 

af hópnum eru mjög ósammála. Ef við lítum á hópinn sem þekkja engan sem 

hefur æft og spilað íshokkí þá eru 4% hvorki sammála né ósammála 

fullyrðingunni. Þeir sem eru sammála henni eru 2% en engin af hópnum er mjög 

sammála fullyrðingunni. Þá eru 10% sem eru ósammála og 15% mjög ósammála 

fullyrðingunni 
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Mynd 16. Samanburður á hvort þú þekkir einhvern sem hefur æft og spilað íshokkí og 
hversu sammála ertu fullyrðingunni: Íshokkí er íþrótt fyrir stráka en ekki stelpur 

Niðurstaða kí-kvaðratsprófs er að það er ekki marktækur munur á því hvort þú 

þekkir einhvern sem hefur æft og spilað íshokkí og á því hvort þú sért sammála 

eða ósammála fullyrðingunni að íshokkí sé fyrir stráka en ekki stelpur X2(4) = 

4,359, p>0,05. Því er hægt að álykta að þeir sem þekki engan sem hefur æft og 

spilað íshokkí telji íshokkí vera fyrir stráka en ekki stelpur. 

Niðurstaðan er að þeir sem þekkja einhvern sem hefur æft og spilað íshokkí eru 

ekki líklegri en þeir sem þekkja engan til að vera sammála því að íshokkí sé íþrótt 

fyrir stráka en ekki stelpur.  
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4.2	  Samanburður	  eftir	  póstnúmerum	  

Á mynd 17 kemur fram dreifing á því hvar börn þátttakenda eiga lögheimili. Flest 

börnin eiga lögheimili á höfuðborgarsvæðinu þá mest í Reykjavík. Áberandi er að 

þrír stærstu hópar barnanna eiga lögheimili í 112 sem er grafarvogur, 113 sem er 

grafarholt og síðan Akureyri. Þeir sem bjuggu í hverfum með póstnúmerum 104, 

105, 108, 112, og 113 í Reykjavík og einnig þeir sem bjuggu á Akureyri voru 

taldir búa nálægt skautahöll á meðan þeir sem bjuggu í hverfum með öðrum 

póstnúmerum en framangreindum voru því taldir ekki búa nálægt skautahöll 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 17. Dreifing á því hvar börn þátttakenda eiga lögheimili 

Af þeim sem búa í nálægð við skautahöll þá myndu 81% segja já ef barnið þeirra 

bæði um að prufa íshokkí. Þá myndu 9% af þeim hópi segja nei og 10% vita ekki 

hverju þeir myndu svara. Ef við lýtum á mynd 18 þá má sjá þátttakendur sem búa 

í hverfi eða bæ sem er ekki í nálægð við skautahöll. Af þeim myndu 77% segja já 
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ef barnið þeirra bæði um að prufa íshokkí. Þá myndu 10% segja nei og 12% vita 

ekki hverju þeir myndu svara. 

 

 

Mynd 18. Samanburður á því hvort þú búir nálægt skautahöll og hverju þú myndir svara 
ef barnið þitt bæði um að prufa íshokkí 

Niðurstöður kí-kvaðratsprófs er að það er ekki marktækur munur á því hvort fólk 

búi í nálægð við skautahöll og hvort það myndi segja já eða nei við barnið sitt ef 

það bæði um að prufa íshokkí X2(2) = 0,416, p>0,05. Því er hægt að álykta að þeir 

sem búa í nálægð við skautahöll myndu frekar segja já við barnið sitt ef það bæði 

um að prufa íshokkí heldur en þeir sem búa lengra frá. 

Niðurstaðan er að þeir sem búa í nálægð við skautahöllina í Laugardal (hverfi 104, 

105 og 108), Skautasvellið Egilshöll (Hverfi 112 og 113) og á Akureyri eru ekki 

líklegri en þeir sem búa annarstaðar til að segja já ef barnið þeirra myndi biðja um 

að prufa íshokkí. 

Á mynd 19 má sjá samanburð á því hvað þátttakendum finnst mest lýsandi fyrir 

íshokkí og hvort þeir eigi heima nálægt skautahöll. Af þeim sem búa í nálægð við 

skautahöll þá þykir 34% mest lýsandi fyrir íshokkí að hún sé hröð íþrótt. Þá eru 

31% sem finnst hún áhugarverð íþrótt og 10% finnst mest lýsa henni að hún sé 

erfið. Þá telja 9% íþróttina hættulega og 7% finnst ofbeldi lýsa henni vel. Loks eru 

4% sem finnst hún vera dýr ásamt öðrum 4% sem finnst hún vera tímafrek. Af 
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þeim sem búa ekki nálægt skautahöll þá eru 37% sem finnst best lýsa íshokkí að 

hún sé hröð íþrótt. Þá finnst 21% íþróttin áhugaverð og 15% finnst mest lýsa 

henni að hún sé erfið. Þá eru 11% sem finnst hún ofbeldisfull og 5% telja hana 

hættulega. Þeim sem finnst mest lýsandi fyrir íshokkí að hún sé dýr íþrótt eru 9% 

og 1% telja hana tímafreka. 

 

Mynd 19. Samanburður á því hvort þú búir nálægt skautahöll og hvað þér finnst mest lýsandi fyrir 
íþróttina íshokkí 

Niðurstöður kí-kvaðratsprófs er að það er ekki marktækur munur á því hvað fólki 

finnst mest lýsandi fyrir íshokkí og hvort það búi nálægt skautahöll eða ekki X2(6) 

= 7,578, p>0,05. Því er hægt að álykta að munur sé á hvað fólk finnst mest lýsandi 

fyrir íshokkí eftir því hvort það búi nálægt skautahöll eða ekki. 

Niðurstaðan er að ekki skiptir máli hvort þú búir nálægt skautahöll, það breytir því 

ekki hvernig fólk hugsar um íshokkí þegar það kemur til tals. 

Á mynd 20 má sjá samanburð á því hversu mikla meiðslatíðni þátttakendur telja 

vera í íshokkí miðað við aðrar íþróttir og hvort þeir búi nálægt skautahöll. Af 

þeim sem búa í nálægð við skautahöll þá myndu 69% segja að meiðsla og -

slysatíðni væri hvorki meiri né minni en í öðrum íþróttum. Þá telja 13% af þeim 

hópi hana vera meiri og 3% miklu meiri. Þá eru 11% sem telja meiðslatíðnina vera 

minni í íshokkí en 4% telja hana mikið minni. Af þeim sem búa í bæjum og 

hverfum sem eru ekki í nálægð við skautahöll þá telja 74% slysa- og meiðslatíðni 
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hvorki meiri né minni en í öðrum íþróttum. Þá eru 16% sem telja hana meiri og 

3% miklu meiri. Þá eru 6% sem telja meiðslatíðnina í íshokkí vera minni en í 

öðrum íþróttum og 2% telja hana mikið minni. 

 

 

Mynd 20. Samanburður á því hvort þú búir nálægt skautahöll og hversu mikla þú telur 
slysa- og meiðslatíðni vera í íshokkí miðað við aðrar íþróttir 

Niðurstöður kí-kvaðratsprófs er að það er ekki marktækur munur á því hvort fólk 

búi í nálægð við skautahöll og hvort það telji slysa- og –meiðslatíðni vera meiri 

eða minni X2(4) = 3,930, p>0,05. Því er hægt að álykta að þeir sem búa í nálægð 

við skautahöll telja slysa- og meiðslatíðni vera minni í íshokkí en öðrum íþróttum. 

Niðurstaðan er að þeir sem búa nálægt skautahöll eru ekki líklegri en aðrir að 

halda að slysa- og meiðslatíðni sé meiri eða minni en í öðrum íþróttum.  

Af þeim sem búa nálægt skautahöll þá eru 41% sem sjá stundum umfjöllun um 

íshokkí í fjölmiðlum. Þá eru 16% sem sjá oft fjallað um íshokkí. Þeir sem sjá 

sjaldan fjallað um íþróttina eru 39% og 4% sjá aldrei neina umfjöllun um íshokkí í 

fjölmiðlum. Ef við lítum á þá sem búa ekki nálægt skautahöll þá eru 44% sem sjá 

stundum fjallað um íshokkí og 4% sem sjá oft umfjöllun um íþróttina. Þá eru 49% 

sem sjaldan sjá umfjöllun og 3% segjast aldrei sjá hana. 
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Mynd 21. Samanburður á því hvort þú búir nálægt skautahöll og hversu oft þú sérð 
umfjöllun um íshokkí í fjölmiðlum 

Niðurstöður kí-kvaðratsprófs er að það er marktækur munur á því hversu oft þú 

sérð fjallað um íshokkí og hvort þú búir nálægt skautahöll X2(3) = 9,559, p<0,05. 

Því er hægt að álykta að þeir sem búa nálægt skautahöllum taka frekar eftir 

umfjöllun um íshokkí í fjölmiðlum. 

Niðurstaðan er að ef þú býrð í bæjarfélagi eða íbúðarhverfi þar sem skautahöll er 

nálægt þá er líklegra að þú sjáir oftar umfjöllun um íshokkí í fjölmiðlum. 

Á mynd 21 má sjá samanburð á því hvort þátttakendur telji íshokkí vera íþrótt 

fyrir stráka og hvort þeir búi nálægt skautahöll. Af þeim sem búa í nálægð við 

skautahöll þá eru 6% hvorki sammála né ósammála fullyrðingunni að íshokkí sé 

íþrótt fyrir stráka en ekki stelpur. Þá eru 7% sammála og engin sem er mjög 

sammála fullyrðingunni. Þeir sem eru ósammála fullyrðingunni eru 24% og 63% 

eru mjög ósammála fullyrðingunni. Ef við lýtum á þá sem ekki búa nálægt 

skautahöll þá eru 15% hvorki sammála né ósammála fullyrðingunni. Þá eru 7% 

sammála og 2% mjög sammála. Þeir sem eru ósammála fullyrðingunni eru 25% 

og 51% eru mjög ósammála henni. 
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Mynd 22. Samanburður á því hvort þú búir nálægt skautahöll og hversu sammála þú ert 
fullyrðingunni: Íshokkí er íþrótt fyrir stráka en ekki stelpur 

Niðurstöður kí-kvaðratsprófs er að það er ekki marktækur munur á því hvort þú 

búir nálægt skautahöll og hvort þú sért sammála fullyrðingunni að íshokkí sé 

íþrótt fyrir stráka en ekki stelpur X2(4) = 6,345, p>0,05. Því er hægt að álykta að 

þeir sem búa ekki nálægt skautahöllum séu sammála fullyrðingunni að íshokkí sé 

íþrótt frekar fyrir stráka en ekki stelpur. 

Niðurstaðan er að þeir sem búa ekki nálægt skautahöllum eru ekki líklegri en þeir 

sem búa nálægt skautahöllum til að vera sammála því að íshokkí sé íþrótt fyrir 

stráka en ekki stelpur. 

	  

	  

	  

	  

 

 



49	  
	  

5.	  Umræður	  
Tilgáta höfundar er að þeir sem þekkja einhvern sem stundar íshokkí hafa 

jákvæðara viðhorf til íshokkí en þeir sem ekki þekkja neinn sem stundar íshokkí. 

Höfundur telur einnig að viðhorf þeirra sem búa nálægt skautahöll sé jákvæðara 

en þeirra sem búa langt frá skautahöll.  

Rannsóknarspurningin sem farið var af stað með var: Hvað er viðhorf foreldra 

barna á leik- og grunnskólaaldri til íshokkís og er möguleiki að neikvæð viðhorf 

til íþróttarinnar hindri vöxt hennar hér á landi? Þá setti höfundur fram tilgátu að 

þeir sem þekkja einhvern sem stundar íshokkí hafa jákvæðara viðhorf til 

íþróttarinnar en þeir sem ekki þekkja neinn sem stundar hana. Höfundur setti þá 

fram aðra tilgátu um að viðhorf þeirra sem búa nálægt skautahöll sé jákvæðara en 

þeirra sem búa langt frá skautahöll. Ef við reynum að rýna í niðurstöður þá er 

forvitnilegt að sjá að fyrsta sem flestum dettur í hug þegar þeir heyra talað um 

íshokkí er skautar. Skautar voru með yfirburða flest atkvæði en þar á eftir hugsaði 

fólk fyrst um hraða. Í inngangi setti rannsakandi fram kenningu um að ofbeldi 

væri það fyrsta sem kæmi upp í huga margra þegar þeir heyrðu um íshokkí. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum virðist svo ekki vera en samtals fengu slagsmál 

og ofbeldi 11 atkvæði. Þá voru 10% af þátttakendum sem fannst mest lýsandi fyrir 

íshokkí að íþróttin sé ofbeldisfull og 7% fannst mest lýsandi að hún væri hættuleg. 

Höfundi þykir þetta vera minna hlutfall heldur en hann bjóst við í fyrstu og telur 

að sú trú fólks á að íshokkí sé hættuleg og ofbeldisfull íþrótt sé í það litlu mæli að 

það hafi ekki jafn mikil áhrif á þróun íþróttarinnar hér á landi og búist var við. Þá 

er áhugavert að skoða þessar niðurstöður frá því sjónarhorni að langflestir 

þátttakendur í þessari könnun voru konur. Í fræðilega hluta þessarar ritgerðar var 

fjallað um að konur hafi verið í gegnum tíðina framarlega í baráttunni um minna 

ofbeldi í íshokkí (Terlep, 2014). Einnig kom fram að mæður væru líklegri til að 

banna barninu sínu að æfa íþrótt ef þær teldu að barnið gæti slasast við 

íþróttaiðkunina (Omega Pharma, 2013). Þá virðist einnig sem konur taki oftar þátt 

í rannsóknarkönnunum heldur en karlar (Sax, Gilmartin og Bryant, 2003). Einnig 

er líkleg ástæða þess að konur eru þetta stórt hlutfall þátttakenda í þessari 

rannsókn sé vegna þess að á samskiptavefnum barnaland.is er stór hluti notenda 

konur. 
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Spurt var hverju þú myndir svara ef barnið þitt bæði um að prufa íshokkí og í 

framhaldi beðinn um að útskýra svar þitt. Flestir svöruðu já eða 79% og af þeim 

hópi sögðu 71% að þeir myndu segja já því þeir vildu leyfa barninu sínu að prufa 

þær íþróttir sem það vill prufa. Frá þeim 10% sem myndu segja nei við barnið sitt 

ef það bæði um að prufa íshokkí fengust dreifðari svör. Þar voru flestir sem sögðu 

að þeir myndu segja nei vegna þess að íþróttin væri hættuleg (21%), of langt í 

burtu (17%) eða of dýrt að stunda hana (21%). Þá var ekki mikill munur á svörum 

hjá þeim sem búa í hverfi eða bæjarfélagi nálægt skautasvelli og þeim sem búa 

fjær aðstöðu þegar spurt var hverju þú myndir svara ef barnið þitt bæði um að 

prufa íshokkí. Það var þó marktækur munur á því hvort þú þekktir einhvern sem 

hefur æft og spilað íþróttina og hverju þú myndir svara X2(2) = 0,017, p <0,05. Ef 

við brjótum þetta aðeins meira niður þá eru rétt rúmlega 2% af þátttakendum sem 

telja íshokkí vera of hættulegt til að leyfa að barninu sínu að prufa. Svörin hjá 

þeim sem telja að of mikið ofbeldi sé ástæða fyrir að leyfa barninu ekki að prufa 

nær ekki hálfu prósentu stigi. Þetta eru niðurstöður sem komu rannsakanda mjög á 

óvart en hann bjóst við töluvert hærri tíðni á þessum svörum. 

Flestir þátttakendur merkja við í könnuninni að slysa- og meiðslatíðni sé hvorki 

meiri né minni í íshokkí. Fram kom í fræðilega hluta ritgerðarinnar að slysa- og 

meiðslatíðni væri lág í íshokkí miðað við aðrar vinsælar íþróttir (Elís Þór 

Rafnsson, 2010). Þá var marktækur munur á því hvort þátttakendur þekktu 

einhvern sem hefur æft og spilað íshokkí og hvort þeir telji að slysa- og 

meiðslatíðni sé hærri í íshokkí en í öðrum íþróttum.  Einnig voru fleiri af þeim 

sem búa ekki nálægt skautasvelli sem töldu slysa- og meiðslatíðnina hærri en í 

öðrum íþróttum en þó var ekki marktækur munur þar á. Líkleg skýring á þessum 

niðurstöðum er að þeir sem þekkja einhvern sem hefur æft íshokkí eru líklega 

betur upplýstir um íþróttina og vita að slysatíðnin er ekki það mikil. Sama má 

segja með þá sem búa nálægt skautahöll að þó þeir þekki kannski engan sem hefur 

æft íshokkí þá er líklegra að þeir hafi fengið fræðslu um íþróttastarfið í hverfinu 

eða séð auglýsingar um íshokkí í hverfisblöðum. Ekki var mikill munur á svörum 

eftir því hvort þú þekktir einhvern sem hefur æft og spilað íshokki og hversu oft 

þú sérð umfjöllun um íþrótina. Það var þó marktækur munur á því hversu oft þú 

sérð umfjöllun um íshokkí í fjölmiðlum og hvort þú búir nálægt skautahöll. Þá 

telur rannsakandi að mögulegar ástæður fyrir því séu að þeir sem búa í nálægð við 
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skautahöll taki frekar eftir því þegar fjallað er um íshokkí vegna þess að fréttir af 

starfi sem fer fram í hverfi viðkomandi nái frekar athygli en annað. 

Flestir þátttakendur eru ósammála fullyrðingunni að íshokkí sé íþrótt fyrir stráka 

en ekki stelpur. Ekki var marktækur munur á svörum þátttakenda hvort sem þeir 

þekktu einhvern sem hefur æft og spilað íshokkí eða áttu heima nálægt skautahöll. 

Það má því draga þá ályktun að ekki séu miklir fordómar gagnvart því að íþróttin 

sé aðeins fyrir stráka en ekki stelpur. Því telur rannsakandi að þetta sé ekki þáttur 

sem gæti hindrað vöxt íþróttarinnar hér á landi.  

Eftir þessa rannsókn telur rannsakandi að neikvætt viðhorf fólks til íþróttarinnar 

sé ekki að hindra vöxt hennar á Íslandi. Þá virðist vera að þeir sem búi nálægt 

skautahöll séu betur upplýstir um íþróttina og það má því draga þá ályktun að með 

fleiri skautahöllum myndi íshokkí ná meiri útbreiðslu og þekking fólks á íþróttinni 

myndi almennt aukast. Þá væri forvitnilegt að gera rannsókn á hvort fjárhagsleg 

staða fjölskyldna hafi mikið að segja um hvort barnið fái að æfa íshokkí eða ekki.  
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7.	  Viðauki	  
	  

Kæri viðtakandi 

Gunnar Ingi Valdimarsson heiti ég og er íþróttafræðinemi í Háskólanum í 

Reykjavík. 

Eftirfarandi könnun er hluti af rannsókn vegna lokaverkefnis í BS námi í 

íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. Markmiðið er að skoða viðhorf foreldra 

til iþróttarinnar íshokkí. Það mun taka um 2 - 3 mínútur að svara öllum 

spurningunum. 

Þátttaka þín í þessari könnun er valkvæð ásamt því að fyllsta trúnaðar er heitið.  

Ekki er hægt að rekja svör tilbaka til einstaklinga og verður öllum gögnum eytt 

þegar úrvinnsla könnunar er lokið. 

Mikilvægt er að þú svarir öllum spurningum sem eiga við þig og smellir á 

"continue" hnappinn í lokin. 

Takk kærlega fyrir að taka þér tíma í að svara þessari könnun. Þú byrjar 

könnunina með því að smella á "continue" hnappinn hér fyrir neðan. 
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1. Kyn? 

 

Karl       
 

   

 

Kona       
 

   

 

  2. Hvað ertu gamall/gömul? 

 
 

  

 

3. Áttu barn á leikskólaaldri? 

 

Já       
 

   

 

Nei       
 

    

 4. Áttu barn á grunnskólaaldri? 

 

Já       
 

   

 

Nei       
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5. Hversu mörg börn áttu á leik- eða grunnskólaaldri? 

	  
	  

	  

	  
	  

0	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

1	  
	  
	  	  	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

2	  
	  
	  	  	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

3	  
	  
	  	  	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

4	  
	  
	  	  	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  

	  

5	  
	  
	  	  	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  	  

	   6. Hvað er elsta barnið gamalt? (Svara með tölustöfum)  

  

 
 

  

   
  

  
 

 

7. Hvað er yngsta barnið gamalt? (Svara með tölustöfum) 

  

 
 

  

 

 

8. Stunda börnin þín skipulagt íþróttastarf? 

  
  

 
 

Já       
 

   

 

Nei       
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9. Ef já hvaða skipulagða íþróttastarf stundar barnið þitt/börnin þín? (Má velja 

fleiri en einn svarmöguleika) 

  
 

Fótbolti 
  

 

Handbolti 
  

 

Körfubolti 
  

 

Dans 
  

 

Fimleikar 
  

 

Frjálsar íþróttir 
  

 

Blak 
  

 

Íþróttaskóla 
  

 

Golf 
  

 

Sund 
  

 

Skíði 
  

 

Annað? 

 

  

 

10. Hvar á barnið þitt/börnin þín lögheimili? (Má velja fleiri en einn 

svarmöguleika) 

 

101 Reykjavík 
  

 

103 Reykjavík 
  

 

104 Reykjavík 
  

 

105 Reykjavík 
  

 

107 Reykjavík 
  

 

108 Reykjavík 
  

 

109 Reykjavík 
  

 

110 Reykjavík 
  

 

111 Reykjavík 
  

 

112 Reykjavík 
  

 

113 Reykjavík 
  



60	  
	  

 

116 Reykjavík (Kjalarnes) 
  

 

Seltjarnarnes 
  

 

200 Kópavogur 
  

 

201 Kópavogur 
  

 

203 Kópavogur 
  

 

Garðabær 
  

 

Hafnarfjörður 
  

 

Mosfellsbær 
  

 

Akureyri 
  

 

Suðurnes 
  

 

Suðurland 
  

 

Vesturland 
  

 

Norðurland 
  

 

Austurland 
  

 

11. Hvað er það sem þér dettur fyrst í hug þegar þú heyrir um íþróttina íshokkí? 

	  
	  

	  	  

	  	   	  12. Hvað af eftirfarandi finnst þér mest lýsandi fyrir íþróttina íshokkí? (Má aðeins 

velja einn svarmöguleika) 

 

Ofbeldisfull íþrótt       
 

   

 

Hröð íþrótt       
 

   

 

Dýr íþróttt       
 

   

 

Áhugaverð íþrótt       
 

   

 

Hættuleg íþrótt       
 

   

 

Erfið íþrótt       
 

   

 

Tímafrek íþrótt       
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13. Þekkir þú einhvern sem hefur æft og spilað íshokkí? 

 

Já       
 

   

 

Nei       
 

    

 14. Ef barnið þitt bæði um að fá að prufa íshokkí, hverju myndir þú svara? 

 

Já       
 

   

 

Nei       
 

   

 

veit ekki       
 

    

 15. Ef svarið er nei, afhverju myndir þú segja nei? 

 

Of hættuleg       
 

   

 

Of mikið ofbeldi       
 

   

 

Of dýr íþrótt       
 

   

 

Of tímafrek       
 

   

 

Of langt í burtu frá heimili       
 

   

 

Þekki ekki íþróttina nógu mikið       
 

   

 

Barnið er í annarri íþrótt og ég vil ekki að það bæti við íþrótt       
 

   

 

Annað?       
 

 

 

  

  
 

16. Ef svarið er já, afhverju myndir þú segja já? 

 

Spennandi íþrótt       
 

   

 

Mikil og góð hreyfing       
 

   

 

Ég vil leyfa barninu mínu að prufa þær íþróttir sem það vill       
 

   

 

Þekki ekki íþróttina mikið en tel að það að stunda hana gerir 
barninu gott       

 

 

 
 

 

Annað?       
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17. Hversu mikla telur þú slysa- og meiðslatíðni vera í íshokkí miðað við aðrar 

íþróttir? 

 

Miklu meiri       
 

   

 

Meiri       
 

   

 

Hvorki meiri né minni       
 

   

 

Minni       
 

   

 

Mikið minni       
 

    

 18. Hefur þú séð umfjöllun í fjölmiðlum/netmiðlum um íshokkí? 

 

Oft       
 

   

 

Stundum       
 

   

 

Sjaldan       
 

   

 

Aldrei       
 

 

 

19. Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Íshokkí er íþrótt fyrir stráka en 

ekki stelpur. 

 

Mjög sammála       
 

   

 

Sammála       
 

   

 

Hvorki sammála né ósammála       
 

   

 

Ósammála       
 

   

 

Mjög Ósammála       
 

    

  


