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Útdráttur 
Tilgangur þessa verkefnis var að skoða sögu og þróun íþrótta til að komast nær 

skilgreiningu íþrótta. Líkamleg geta og styrkur var aðeins ætlaður æðstu 

stjórnendum á fornöld. Egyptar elskuðu mannslíkamann og hans form og offita 

þótti andstyggileg. Grikkir hafa haft mikil áhrif á sögu íþrótta vegna grísku 

ólympíuleikanna, og hafa það fram yfir aðra að hafa skjalfest sögu sína. 

Rómverjar litu ekki á líkamsþjálfun sem skemmtun heldur eingöngu sem 

undirbúning fyrir stríð. Leikar og skemmtanir Rómverja voru litaðir af blóðugum 

bardögum. Íþróttir á miðöldum voru frjálslegri en íþróttir til forna. Kirkjan 

hjálpaði til að stuðla að þróun íþrótta, en fór seinna að reyna að koma í veg fyrir 

dægradvöl og leiki almúgans. Íþróttir fóru að verða skipulagðari og stéttarskipting 

innan þeirra meira áberandi. Uppeldilegt gildi íþrótta fer að koma fram á 19. Öld 

og á síðari hluta 20. aldar fóru íþróttir að færast inn í íþróttafélögin. Íþróttir 

nútímans skiptast í skipulagðar íþróttir innan íþróttafélaga og jaðaríþróttir, eða 

íþróttir sem eru ekki innan íþróttafélaga. Könnun gerð á viðhorfi nemenda 

Háskólans í Reykjavík til íþrótta. 180 þátttakendur. Niðurstöður sýndu að ekki var 

marktækur munur á skoðun kynjanna varðandi hvaða greinar teldust til íþrótta 

nema þegar kom að skák og formúlu 1 kappakstri. Meirihluti þátttakenda telur 

greinar sem krefjast líkamlegrar áreynslu til íþrótta, og telur meirihluti þátttakenda 

hæfilega margar greinar innan íþróttafélaga á Íslandi. Meirihluti þátttakenda taldi 

þær greinar sem upp voru taldar hæfa báðum kynjum, þó sumir teldu 

bardagaíþróttir og kraftlyftingar henta konum ekki eins vel og körlum. 
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Formáli 
Ég hef aldrei talið sjálfa mig mikla íþróttakonu og getur það verið vegna þess að 

ég var alltaf í ballett og dansi, og hef þar af leiðandi í gegnum árin fengið að heyra 

það að ég stundi engar íþróttir. Í íþróttum í skóla var ég aldrei talin jafn góð eða 

sterk og stelpurnar sem stunduðu hand- eða fótbolta, þrátt fyrir að ég hafi mætt á 

æfingu oftar en þær í viku og verið jafn líkamlega vel á mig komin og þær. Ég var 

alltaf bara dansari.  

Fyrir fjórum árum síðan ákvað ég að prófa polefitness, eða súlufimi. Þetta 

varð strax eitthvað sem átti við mig, og fann ég fljótt hversu sterk og líkamlega 

vel á mig komin ég varð. Þó fékk ég reglulega að heyra það að þetta væri nú 

ekkert erfitt, ég væri bara að dilla mér við súlu, og vakti það upp gamlar 

minningar úr barnæsku þar sem ég var bara dansari. Uppfrá þessu fór ég því að 

hugsa hvað íþróttir væru og hvaða eiginleikum manneskja þyrfti að búa yfir til að 

geta talist íþróttamaður.  

Í nútímasamfélaginu eru stöðugt að spretta fram nýjar greinar og 

fjölbreytni hreyfinga fyrir fólk er sífellt að aukast. Þar af leiðandi verða með 

hverju árinu háværari raddirnar sem gagnrýna valið á íþróttamanni ársins, þar sem 

fólki þykir ekki réttur aðili hafa verið valinn og aðrir koma með þau rök að sú 

grein sem sá aðili iðkar teljist ekki til íþrótta. Þar sem ég þekki þessa gagnrýni 

mjög vel úr minni grein ákvað ég að lokaverkefni mitt við íþróttafræði í 

Háskólanum í Reykjavík væri einfaldlega að skoða; Hvað eru íþróttir?  

Ég vill þakka fjölskyldunni minni fyrir einskæra þolinmæði og stuðning á 

meðan á vinnslu þessa verkefnis hefur staðið, og einnig vill ég þakka 

leiðbeinandanum mínum Viðari Halldórssyni fyrir að hafa náð að beina mér í rétta 

átt í vinnunni við verkefnið.   
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Inngangur 
Samkvæmt Íslensku orðabókinni er íþrótt skilgreind sem; 1. Leikni, fimi, snilld, 

list: gera e-ð af mikilli íþrótt. 2. Kerfisbundnar æfingar til að þjálfa líkamann (oft 

til að ná e-m tilsettum árangri, setja met o.þ.h.)                        . 

Samkvæmt þessari skilgreiningu gæti nánast hvaða hreyfing sem er flokkast sem 

íþrótt, en þó eru enn í dag vangaveltur um það hvaða greinar flokkist sem íþróttir 

og hverjar teljist eingöngu til líkamsræktar eða jafnvel bara skemmtileg hreyfing 

og er í raun hægt að skipta íþróttum upp í tvo flokka í dag; skipulagðar íþróttir 

innan íþróttafélaga og jaðaríþróttir, eða þær íþróttir sem ekki eru stundaðar innan 

íþróttafélaga.  

Líkamleg afköst voru mælikvarði á sjálfsbjargarviðleitni frummannsins. 

Það hafði einnig áhrif á lífslíkur flokka hversu mikilli snerpu, styrk, og hraða 

meðlimir hans bjuggu yfir. T. a. m. var litið á barn sem hafði ekki góða líkamlega 

burði sem hættu fyrir flokkinn, þar sem það gat hægt á honum og því var mikið 

lagt uppúr þjálfun styrks og úthalds strax í barnæsku (Van Dalen, Mitchell, & 

Bennett, 1953). Það var til að byrja með ekki litið á íþróttir sem íþróttir, eitthvað 

til að halda sér í góðu líkamlegu formi eða bæta heilsu sína, heldur var frekar horft 

á þetta sem leiki og skemmtun, fyrir hina ríku og valdamiklu, þar sem hinir fátæku 

voru oft notaðir sem þátttakendur.  

Þróun íþróttaviðburða hélst í hendur við þróun og skipulag samfélagsins 

              ). Atvinnumenn léku veigamikið hlutverk í íþróttaviðburðum og 

hátíðum, þar sem þeirra eina hlutverk var að bjóða upp á skemmtun og afslöppun 

fyrir áhorfendur               ). Þó var þeirra hlutverk töluvert frábrugðið 

hlutverki atvinnuíþróttamanna í dag, þar sem þeir voru yfirleitt ekki 

sjálfboðaliðar, heldur fangar sem voru neyddir til að taka þátt í leikjum þar sem 

þeir voru látnir berjast við dýr. Yfirleitt enduðu leikarnir með dauða þeirra, en 

eftir því sem tíminn leið fóru þeir sem náðu árangri og héldu lífi, að skapa sér 

nafn og verða til þess að ásókn á leikanna jókst. Þetta varð einnig til þess að menn 

frá lægri stéttum samfélagsins gerðust atvinnumenn, og sýndu með því líkamlegan 

styrk sinn og hæfni, og náðu þeir að vinna sér inn virðingu fólks og bættu 

samfélagslega stöðu sína. Ekki var lengur nauðsynlegt að enda bardagann með 

dauða til að gleðja áhorfendur               ). 
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Þegar litið er á sögu íþrótta er hún tvíþætt. Annars vegar er litið á hana sem 

einstakt menningarfyrirbæri, eða sem hreinræktaða viðskiptastarfsemi. Það veldur 

þannig nokkurri togstreitu að íþróttir skuli vera til í auglýsingar- og 

hagnaðarskyni, en einnig sem skemmtun án hagnaðar í menningarlegu samfélagi. 

(Smith & Stewart, 2010). Að mörgu leyti eru íþróttamenn í dag orðnir eign, í 

viðskiptalegu samhengi, sem notaðir eru til að laða að aðdáendur, styrktaraðila og 

umfjöllun fjölmiðla (Smith & Stewart, 2010). Þetta er að mörgu leyti ekkert 

frábrugðið því hvernig þetta var í upphafi, þegar atvinnumennirnir voru fangar í 

eigu auðugra manna, sem notaðir voru til að laða að áhorfendur á leikanna og þar 

af leiðandi búa til meiri gróða fyrir eigendur sína               ). 

Íþróttamennirnir eru miðja atvinnuíþrótta. Þeir eru í mörgum tilfellum ástæða fyrir 

því að fólk er tilbúið til að borga fullt af peningum til að mæta á viðburði. Í 

gegnum tíðina hefur það sýnt sig að íþróttahetjur laða að fullt af fólki, sem 

eingöngu mætir til að horfa á þá (Smith & Stewart, 2010). 

Í dag lítum við í auknum mæli á íþróttamenn sem góðar fyrirmyndir 

heilbrigðs lífernis og hreysti. Við gerum orðið þá kröfu að börn okkar geti litið 

upp til þeirra. Íþróttir hafa í gegnum tíðina einnig haft uppeldislegt gildi fyrir börn 

og unglinga og hafa kennt þeim hvernig skal haga sér í hóp og hafa samskipti við 

aðra.  

En í nútímasamfélaginu eru í dag komnar fram margar nýjar greinar sem í 

sumum tilfellum hafa sætt harðri gagnrýni fyrir það að vera ekki íþróttir. Í grein í 

Viðskiptablaðinu 24. febrúar 2013 segir t.d. talskona Femínistafélags Íslands að 

hún líti á súlufimi (polefitness) sem afsprengi klámvæðingarinnar og að tengingin 

við súludans/nektardans sé mjög sterk  “V   k pt b      - Súludans fyrir 12 til 15 

    g m     te pu  ” 20 3 . Crossfit er önnur ört vaxandi og vinsæl grein sem 

hefur verið gagnrýnd fyrir að vera ekki íþrótt og sagði Þórdís Lilja Gísladóttir 

íþróttafræðingur í grein á vísi.is þann 7. september 2012 að crossfit væri galin 

líkamsrækt og gagnrýnir hún harðlega þjálffræðina á bakvið þessa grein  “Ví    - 

‘C    f t e  g      ík m  ækt ” 2012). Sú grein sem þó hefur mætt hvað mestri 

gagnrýni núna nýlega er MMA, eða mixed martial arts, sem Íslendingurinn 

Gunnar Nelson hefur náð mjög góðum árangri í. Þó eru ekki allir sammála um 

ágæti þessara íþróttar og hvaða áhrif Gunnar sem fyrirmynd getur haft á börn, og 

lýsti Barnaheill yfir áhyggjum af óæskilegum áhrifum sem hann gæti haft á æsku 
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landsins  “Ví    - Gu     Ne     e   tó hættu eg fy   my d ” 20 4 . Út frá allri 

þessari gagnrýni sem ég hef orðið vör við í fjölmiðlum, umræðum í samfélaginu 

og t.d. í námi mínu við íþróttafræði fór ég því mikið að hugsa um það hvað fólk 

telji vera íþróttir og hvaða kosti fólk telji íþróttamenn þurfa að hafa. Til að komast 

að því hvað íþróttir eru þarf að byrja á því að skoða uppruna þeirra og hvernig þær 

hafa þróast í gegnum tíðina.  

Þegar ég fór að skoða sögu og þróun íþrótta komst ég að því að ekki hefur 

mikið verið skrifað um þetta efni og það sem hefur verið skrifað er margt orðið 

frekar gamalt, og ekki virðast hafa verið gerðar neinar rannsóknir á því hvað 

íþróttir séu. Einnig var hvergi að finna almennilega skilgreiningu á íþróttum, fyrir 

utan þá sem er í orðabókum og er t.d. ÍSÍ (Íþrótta- og ólympíusamband Íslands) 

ekki með neina skilgreiningu. Heimildaöflun við þetta verkefni var því ansi erfið 

og flókin. Það er eins og það sé ekki alveg á hreinu hvað geti talist til íþrótta og 

hvað ekki. Til að komast aðeins nær þessari spurningu, hvað eru íþróttir?, setti ég  

saman spurningarlista til að kanna viðhorf fólks til íþrótta, hvaða greinar fólk telji 

til íþrótta og hvaða kosti fólk telur að íþróttamenn þurfi að búa yfir. Að mínu mati 

er mikilvægt að komast nær því að svara þessari spurningu til að hægt sé að 

skilgreina almennilega hvað íþróttir séu, sérstaklega í ljósi þess að samfélagið er 

ört að breytast og sífellt nýjar greinar að bætast við og einnig fyrir þá sem iðka 

þessar nýju greinar þar sem þeir virðast oft sæta harðri gagnrýni fyrir það að vera 

ekki að stunda íþrótt. 
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Íþróttir á fornöldum 
Öflugustu hetjurnar voru á fornöldum taldir þeir sem komu frá flottum og 

konunglegum ættum og urðu hetjudáðir þeirra oft efni í lofsöngva og hetjusögur. 

Styrkur þeirra lá þó í því að þeir höfðu aðgang að nýjustu og öflugustu vopnunum, 

örvum og boga og umfram allt sverðum og rýtingum. Þessi vopn urðu ennfremur 

mun öflugri þegar sá sem þeim beitti var kominn á stríðsvagn sem dreginn var af 

hestum. Uppúr þessu spratt ein mikilfenglegasta íþrótt fornaldar, 

stríðsvagnakappreiðar. Í gegnum tíðina tóku vagnarnir miklum breytingum, frá 

því að vera fjögurra hjóla yfir í tveggja hjóla og vagninn var gerður léttari. Með 

því uppgötvuðu menn að hægt væri að ná meiri hraða               ).  

Það er nokkuð einkennandi fyrir þróun íþrótta á fornöldum að líkamleg 

geta og styrkur væri aðeins ætlað æðstu stjórnendum, eða útvöldum hópi 

aðalsmanna og var þannig merki um samfélagslega yfirburði. Konungleg 

skemmtun var oft í formi keppna og voru veiðar sem höfðu verið aðlagaðar að því 

formi einstaklega vinsælar. Það veitti konungum sérstaka gleði og ánægju að 

fylgjast með veiðikeppnum, þar sem þjónar þeirra eltust við og veiddu dýr. Dans 

og einfaldar íþróttakeppnir þóttu vinsælar sem afþreying og voru glíma og hlaup á 

meðal vinsælustu keppnisgreinanna               ). 

 

Egyptar 
Faróinn var ávallt æðri öllum öðrum. Hann var gáfaðastur, bjó yfir mikilli dyggð 

og hann var sterkastur. Með öðrum orðum var hann nær því að vera guð en 

mennskur, sem gerði hann því að öflugasta íþróttamanninum. Bogfimi var leið 

faróanna til að sanna yfirburði sýna og hafa sögur af afrekum þeirra þótt stórlega 

ýktar, þar sem samkvæmt þeim gat enginn annar maður spennt boga farósins, og 

einnig voru skot þeirra svo öflug að örvarnar fóru léttilega í gegnum kopar skildi 

sem voru á við þykkt þriggja fingra (Craig, 2002). Þar sem það var fyrirfarm 

ákveðið að faróinn væri æðstur og bestur allra þótti því tilgangslaust að hann 

myndi keppa á móti nokkrum manni. Ef faróinn myndi tapa keppni færi það 

einnig gegn öllu því sem fólk trúði varðandi mikilfengleika og yfirburði hans, og 

gæti skapast móðursýki á meðal fólks. Því var það einfaldlega bannað að faróinn 

skyldi keppa á móti nokkrum manni (Craig, 2002). 
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Ein af vinsælli íþróttum Egypta var skotfimi með ör og boga, þar sem 

skotið var á stöðugt skotmark, frá stríðsvagni á ferð. Þetta varð mun vinsælla sem 

skemmtun á meðal faróa en bardagar, þar sem þetta átti betur við hið friðsæla 

hugarfar Egypta. Einnig tengdist þessi íþrótt ást faróa á hestum, sem þeir hugsuðu 

einstaklega vel um og eyddu miklum tíma í að þjálfa. Faróarnir iðkuðu þessar 

íþróttir ekki aðeins fyrir eigin ánægju, heldur einnig til að geta skemmt 

almúganum. Þetta var þar að auki þeirra tækifæri til að geta sýnt fram á 

líkamlegan styrk sinn. Eftir því sem kröfur um líkamlegan styrk faróanna jukust, 

var farið að einbeita sér að meira magni að þjálfun prinsanna. Börn aðalsmanna 

voru þjálfuð með þeim og var þeim meðal annars kennt að skjóta á mark með ör 

og boga               ). 

Egyptar lögðu mikla áherslu á lífshamingju og að fá sem mesta ánægju úr 

hverjum degi. Ánægju var að finna í öllu sem gat fært þér nautn og gleði, t.d. 

falleg blóm, dýr og undur náttúrunnar. Í raun var það allt sem gat hlýjað þér um 

hjartarætur. Hægt var að upplifa mikla ánægju í gegnum mat og drykki, og 

sérstaklega ef þess var neytt í óhófi sem leiddi til gleði, góðs hugarástands, og 

alsælu               ). Egyptar elskuðu mannslíkamann og hans form, og nutu 

líkamlegra atlota og ásta, en til þess að líkaminn gæti þótt fallegur varð hann að 

vera grannur. Offita þótti ekki aðeins andstyggileg að sjá, heldur var hún einnig 

álitin merki heimsku og fáfræðis, og voru útlendingar oft álitnir skvapholda og 

magamiklir               ).  

Dans var mikið notaður sem skemmtun fyrir kónga og aðalsmenn. 

Atvinnudansarar og tónlistarmenn voru fengnir í hallirnar til að spila og dansa, og 

voru þeir stundum ráðnir inn sem hluti af hirðinni, sem þótti mikils virt (Van 

Dalen o.fl., 1953). Með tímanum varð smekkur manna fágaðri og því var gerð 

meiri krafa til dansaranna. Hreyfingar urðu því fágaðri og fimleika æfingar urðu 

hluti af sýningunni. Dansinn sýndi fegurð mannslíkamanns, og þá sérstaklega 

kvenlíkamanns. Krafist var fullkomnunar líkamans og voru blóm og þunn sjöl 

notuð til að auka fegurð og þokka nakins líkamans               ). Fólk af hærri 

stéttum tók aðeins þátt í dönsum sem höfðu trúarlegt gildi, en fólk af lægri stéttum 

dansaði alþýðudansa (Van Dalen o.fl., 1953). 
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Egyptum var það mjög eðlislægt að vera í vatni, þar sem áin Níl rann í 

gegnum stóran hluta svæðis þeirra, og frá fyrstu tímum var sund algeng kunnátta 

              ). Að vera syndur var virt og mikils metið á meðal aðalsfólks 

Egypta. Það þótti til marks um menningarlega fágun og yfirburði einstaklings að 

geta bjargað sér félli hann í vatnið (Craig, 2002). Sundkennsla var aðeins ætlum 

prinsum og fólki af aðalsættum. Hátt settir þrælar voru látnir kenna börnum sem 

tilheyrðu konungshirðinni og börnum aðalsmanna (Van Dalen o.fl., 1953). 

Egyptar áttu það til að dæma aðra út frá færni þeirra á hinum ýmsu sviðum, og ef 

t.d. prins frá annarri þjóð var ósyndur var hann talinn óæðri faróinum, og í beinu 

framhaldi einnig óæðri Egyptum. Þrátt fyrir að sund hafi verið talin færni þeirra 

menntuðu er mjög líklegt að flestir Egyptar hafi verið syndir (Craig, 2002). Það 

var sérstök helgirún fyrir sund, og tilbáðu Egyptar í gamla konungsríkinu 

sundgyðjuna Wadjet (Van Dalen o.fl., 1953). Myndrúnir sýna að skriðsundtakið 

hafi verið notað á þessum tímum, og að konur jafnt sem menn hafi synt sér til 

skemmtunar (Craig, 2002). Bátar voru algeng farartæki, sem gefur í skyn að til 

hafi verið atvinnuræðarar. Í listverkum frá þessum tíma hafa komið fram myndir 

þar sem áhafnir báta eru vopnaðar löngum viðarstöngum, sem þeir notuðu til að 

hvolfa bát andstæðinganna. Ekki er hægt að útiloka að þetta hafi verið 

keppnisgrein, og heldur er ekki hægt að útiloka að keppt hafi verið í siglingum 

              ). 

Á meðan flestar íþróttir voru vettvangur faróanna og útvaldra aðalsmanna, 

var glíma ein þeirra íþrótta sem fór þvert yfir félagsfræðileg mörk Egyptalands, 

þar sem hún var æfð í einrúmi af almennum borgurum og notuð til þjálfunar 

hermanna. Keppnir og mót voru einstaka sinnum haldin til skemmtunar faróunum. 

Miðað við teikningar og heimildir frá þessum tíma virðist sem engar reglur hafi 

verið varðandi grip og brögð og virðist sem áherslan hafi verið á að lyfta upp 

andstæðingnum og fleygja honum. Glíma var ein fárra íþróttagreina þar sem 

Egyptar kepptu við aðrar þjóðir (Craig, 2002). 

Heimildir hafa sýnt að Egyptar stunduðu boltaleiki, og voru börn meðal 

annars jörðuð með boltann sinn þegar þau dóu. Boltarnir voru yfirleitt gerðir úr 

leðurbútum sem voru saumaðir saman utan um trefjaefni (Craig, 2002). 

Boltaleikir virtust annaðhvort vera þess eðlis að boltanum var kastað eða haldið á 

lofti (Van Dalen o.fl., 1953).Leikir þar sem boltum var hent á milli eða haldið á 
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lofti voru yfirleitt kvennaleikir og er mögulegt að það hafi verið hluti af 

hirðsýningu sem hafi tengst dansinum. Það kemur endurtekið fram í heimildum 

frá tímum Egypta athöfn þar sem farói slær bolta með kylfu. Var þetta framkvæmt 

til að vernda konungsríkið, þar sem eftir að boltinn er sleginn hefur hann skaðað 

auga Apophis, óvinar guðanna (Craig, 2002). 

Hlaup í líkamsræktarformi notuðu egyptar meðal annars til að þjálfa 

hermenn og svo var það hið athafnarmikla afmælishátíðarhlaup faróanna, sem var 

góð leið til að sýna almúganum fram á áframhaldandi styrk og yfirburði farósins. 

Hlaupið var partur af afmælishátíð farósins, þar sem hann hljóp einsamall við 

mikla athöfn. Vegalengdin var yfirleitt ekki lengri en 140 metrar. Þótti þetta góð 

leið fyrir aldraðan faróa til að sýna hæfni sína, og einnig var talið að sá sem lyki 

hlaupinu mundi með aðstoð töfra endurnýja krafta sýna (Craig, 2002). 

 

Grikkir 
Grikkir fundu ekki upp íþróttir en hafa haft mikil áhrif á sögu þeirra vegna grísku 

ólympíuleikanna. Sextán öldum eftir lok grísku ólympíuleikanna vöktu Grikkir 

upp ástríðuna fyrir nútíma ólympíuleikunum, og með því fóru af stað rannsóknir 

og skrif um hina upprunalegu. Á meðan því er almennt haldið fram að Grikkir 

hafi verið fyrstir til að halda staðlaða leiki með áhorfendum, þá eru til rannsóknir 

sem sýna fram á hið gagnstæða. Sú kenning hefur verið sett fram að innan 

svæðisins sem nú er Evrópa hafi víkingar norðursins hafi haldið hátíðarleika, sem 

eru eldri en ólympíuleikarnir. Aðrir hafa haldið því fram að þess konar 

hátíðarleikar eigi uppruna sinn að rekja til Fönikíumanna, og að Grikkir hafi síðar 

líkt eftir þeim (Craig, 2002). Skipulagðir sem hluti af trúarlegum athöfnum til 

heiðurs guðunum, gegndu leikar mikilvægu hlutverki í íþróttamenningu Grikkja. 

Þessar athafnir innihéldu ekki aðeins skrúðgöngur og fórnir, heldur einnig 

íþróttakeppnir, þar sem keppendur buðu fram hæfni sína og líkamlegt hreysti til 

heiðurs guðunum               ). Íþróttagreinarnar voru fjölbreyttar og er meðal 

annars talið að uppruna frjálsra íþrótta sé hægt að rekja til Grikklands (Potter, 

2012). Með tímanum fóru aftur á móti leikarnir algjörlega að skyggja á trúarlega 

þáttinn og urðu síðar meir aðal málefnið               ). Íþróttaiðkun Grikkja 

miðaðist í upphafi út frá því að búa til hinn fullkomna hermann sem hafði alla þá 
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eiginleika sem þurfti á að halda í stríði. Styrk, þol, hraða og hugrekki (Van Dalen 

o.fl., 1953). Það sem Grikkir hafa þó fram yfir alla aðra er að þeir hafa skjalfest 

sögu sína. Í yfir 1000 ár skipulögðu þeir, héldu, og skráðu nákvæmlega hverjir 

sigruðu á ólympíuleikunum. Þrátt fyrir að það sé mögulegt að Grikkir hafi ekki 

verið fyrstu miklu íþróttamennirnir, og ólympíuleikar þeirra höfðu vissulega sína 

galla og sérkenni, en það er aftur á móti, án nokkurs vafa óhætt að segja að þeir 

hafi verið feður íþróttasögunnar (Craig, 2002). 

Hnefaleikar voru ein af aðal þungavigtar íþróttagreinum ólympíuleikana í 

Grikklandi. Það var ekki mikið af reglum, engin tímamörk, og í raun enginn 

hringur. Það voru engir þyngdarflokkar, og því gat mjög léttur maður lent í því að 

keppa á móti andstæðingi sem var tvöfalt þyngri og stærri en hann. Því er óhætt að 

segja að hnefaleikar hafi verið sannkölluð þungavigtagrein, þar sem meirihluti 

sigurvegara voru í þyngra lagi (Craig, 2002). Hnefaleikar urðu í fyrsta sinn 

ólympíugrein 688 f. Kr. Keppt var í þungavigtargreinunum á 4. degi af 5 daga 

ólympíuleikum, og voru þessar greinar uppáhald áhorfenda. Grískir 

hnefaleikamenn vöfðu leðurböndum um hendur sínar og úlnlið, þannig að fingur 

voru berir (Craig, 2002). Voru þessir vafningar notaðir til að verja hendurnar frá 

skaða sem gat hlotist af endurteknum höggum. Einnig var þekkt að keppendur 

vöfðu stál bitum eða hringjum inní vafningana, í því skyni að valda 

andstæðingnum meiri skaða               ). Keppendur klæddust ekki fötum og 

báru olíu á líkamann. Þegar loturnar hófust eyddu keppendur ekki miklum tíma í 

tækniatriði eða högg á líkamann, heldur var öllum kröftum beint að því að koma 

höggum á höfuð og háls (Craig, 2002). Með tímanum fóru keppendur að klæðast 

höfuð- og eyrnahlífum til að vernda sig frá höggum á höfuð               ). Það 

var enginn dómari sem gat ákveðið hvor vann lotuna og engin stig voru gefin eins 

og í nútíma hnefaleikum, þar sem mögulegt er að vinna lotu án þess að valda 

andstæðingnum alvarlegum og varanlegum skaða. Í grísku hnefaleikunum voru 

engar lotur, og það var alltaf alvarlegur og mikill skaði á öðrum hvorum, eða 

báðum keppendum. Það sást því vel líkamlega á grískum hnefaleikamönnum eftir 

að þeir hættu keppni (Craig, 2002).  

Bardaginn hélt stanslaust áfram þar til annar keppandinn var of þreyttur til 

að halda áfram, rotaðist, eða þar til annar þeirra lyfti upp hægri hendi sem merki 

um uppgjöf. Hnefaleikar héldu áfram sem ein aðal íþróttagreinin á grísku 
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ólympíuleikunum þar til þeim lauk 396 e. Kr. Grikkir fóru að lokum að kenna 

hnefaleika í íþróttahúsum sínum, og þótti þessi íþrótt það merkileg að menn gátu 

fljótlega orðið atvinnuhnefaleikamenn. Á milli fjórðu og annarrar aldar f. Kr. fóru 

menn jafnt og þétt að færast úr því að vera afreksþátttakendur yfir í atvinnumenn, 

rétt eins og með aðrar grískar íþróttagreinar (Craig, 2002). Atvinnu bardagamenn 

komu oft úr mikilli fátækt og neðri stéttum samfélagsins, voru ómenntaðir, og 

útilokaðir frá allri vitsmunalegri starfsemi. Í gegnum þjálfunina og bardagana 

urðu þeir með tímanum grimmari. Þeir ferðuðust á milli leikja og hátíða með 

þjálfara sínum, sem hélt þeim frá því að geta lifað eðlilegu lífi, og voru þeir ekki 

færir um að stunda aðra vinnu. Fornir rithöfundar halda því fram að ekki hafi einu 

sinni verið hægt að nýta þá sem hermenn, þar sem einhæf og ströng þjálfun þeirra 

varð til þess að öll frávik frá þeirra hefðbundnu rútínu varð til þess að þeir 

veiktust. Þrátt fyrir þetta færði hver sigur þeim rífleg verðlaun sem varð til þess að 

samfélagsleg staða þeirra jókst, og þeir urðu virtir borgarar, sem nutu vinsældar 

og frægðar               ). 

Ólympíuleikarnir voru haldnir í Olympia, litlu þorpi sem varð til í þeim 

tilgangi að halda hina mikils metnu grísku leiki einu sinni á fjögurra ára fresti 

(Craig, 2002). Upphaf þeirra er talið vera 776 f. Kr, en þessi dagsetning er frekar 

viðmiðun en staðreynd, þar sem fyrsti sigurinn er skráður þetta ár, en ekki er hægt 

að útiloka að leikarnir hafi verið haldnir áður               ). Sigurvegarar 

leikanna fengu hefðbundinn ólívukrans um höfuðið, sem  tákn um líkamlega 

yfirburði þeirra. Ólympíuleikarnir eru þeir leikar sem hafa staðið yfir hvað lengst í 

sögunni, og buðu upp á nánast sömu dagskránna í 1000 ár .  

Upphaflega voru ólympíuleikarnir aðeins ætlaðir grískum karlmönnum, en 

eftir því sem umfang og yfirráð Grikkja jókst, fóru keppinautar að koma frá fleiri 

þjóðum (Craig, 2002). Á fyrstu 15 leikunum komu keppendur eigöngu frá borgum 

frá ríkinu Peloponnese            1986). Það eina sem tók engum breytingum, í 

fjölda alda, var sú staðreynd að giftum konum var meinuð þáttaka, og var þeim 

einnig bannað að mæta sem áhorfendur (Craig, 2002). Brot á þessum reglum þótti 

það alvarlegt að það gat leitt til dauðarefsingar               ). Þrátt fyrir þetta 

kepptu konur á sínum eigin leikum, Heraeanleikunum. Ekki var mikið skráð 

varðandi þessa leika, en nokkrar heimildir sýna að þeir séu mögulega eldri en 

ólympíuleikarnir. Þrátt fyrir að konur hafi ekki fengið að keppa á 
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ólympíuleikunum, eru konur samt skráðar sem ólympíumeistarar í fornu 

leikunum, þar sem eigandi liðs var skráður sigurvegarinn, og það var þekkt að 

konur af efri stéttum væru eigendur liða (Craig, 2002). Aðeins frjálsir grískir 

menn máttu keppa á leikunum, en villimenn og þrælar máttu vera áhorfendur en 

ekki keppendur               ). Reglur varðandi leikana voru mjög strangar, og 

urðu allir keppendur að vera mættir til Olympiu fyrir ákveðinn tíma, og þeir sem 

mættu of seint var bönnuð þátttaka, án undantekningar, þar sem það var á ábyrgð 

keppenda að leggja af stað tímanlega. Seinna fór þess að vera krafist af 

keppendum að þeir færu í gegnum visst undirbúningsferli, og færu jafnvel í 

megrun, og því urðu þeir að vera mættir að lágmarki mánuði áður en leikarnir 

hófust til að hefja þjálfun og undirbúning. Þessar kröfur urðu til þess að meirihluti 

keppenda kom frá efri stéttum samfélagsins, þar sem þeir aðilar höfðu efni á að 

ferðast og tala sér það frí sem til þurfti frá vinnu               ). 

Í samanburði við ólympíuleika nútímans var listinn yfir greinarnar á grísku 

leikunum mun minni. Það var enginn handbolti eða strandblak, og ekki var keppt í 

neinum vatnagreinum. Það er aðallega tvennt sem skilur að grísku leikana frá 

nútíma leikunum. Í fyrsta lagi hefur endurtekið komið fram í heimildum frá 

þessum tíma að íþróttamennirnir kepptu naktir  (Craig, 2002). Fyrir Grikki var 

nekt að mörgu leyti nokkurs konar sjálfstæðisyfirlýsing. Líkaminn var fyrir þeim 

uppspretta orku og gleði, og grundvöllurinn fyrir tilveru mannsins, og því þurfti 

að hugsa vel um hann. Hvað varðar samfélagslega stöðu þótti nektin greina 

Grikkina frá villimönnum og þrælum, sem ekki máttu taka þátt í líkamlegri 

þjálfun eða íþróttakeppnum. Einnig gátu föt gefið upp samfélagslega stöðu þína, 

og því þóttu allir menn jafnir án klæða               ). Er þetta algjör andstæða 

við sterku siðferðiskenndina sem virðist tíðkast í dag, þar sem keppendur eru 

harðlega gagnrýndir fyrir að sýna nekt, þrátt fyrir að það sé gert til að koma 

sjálfum sér eða liðinu sínu á framfæri (Craig, 2002).   

Í öðru lagi voru engar skrár haldnar yfir vegalengdir eða tíma methafa á 

grísku leikunum, þrátt fyrir að sigurvegari hverrar greinar hafi verið vandlega 

skráð. Grikkir höfðu vissulega kunnáttuna og tæknina til að mæla og skrá, en það 

var ekki lögð áhersla á að slá met, heldur eingöngu að sigra hverju sinni. Sú grein 

sem þótti mest metið að vinna var stríðsvagna kappaksturinn, þar sem kostnaður 

við að taka þátt í henni var mikill og því ljóst að það var eingöngu á færi þeirra vel 
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efnuðu að taka þátt í þeirri grein (Craig, 2002). Boltaleikir þóttu ekki við hæfi 

alvöru grískra íþróttamanna, heldur voru þeir hugsaðir sem léttir leikir fyrir konur, 

gamalmenni og börn. Voru þeir oft hluti af herþjálfun ungra manna þar sem 

áhersla var lögð á samvinnu og hreysti. Ólíkt því sem tíðkaðist á 

ólympíuleikunum var ekki litið á boltaleiki sem leiki sem varð að sigra eða tapa. 

Þeir voru iðkaðir til að auka samvinnu, samhæfingu, og líkamlegt hreysti. Hágæða 

leikmenn ákvörðuðust út frá hæfni þeirra og þokka (Craig, 2002). 

 

Eftir því sem leikarnir þróuðust breyttist ímynd þátttakenda einnig, og 

urðu margir hverjir með tímanum atvinnu íþróttamenn. Þeir fengu yfirleitt styrki 

frá sínu bæjarfélagi, og gátu því ferðast um og tekið þátt í fleiri hátíðum og 

leikum, þar sem oft var hægt að vinna til mikilla peningaverðlauna. Vaxandi áhugi 

áhorfenda á leikunum, líkt því sem þekkist í dag, varð til þess að með tímanum 

hrökktust auðugir áhugamenn úr keppnum þar sem almenningur var farinn að gera 

auknar kröfur varðandi færni íþróttamannanna (Craig, 2002). Með aukinni 

atvinnumennsku íþróttamanna  kom spilling, sem varð sérstaklega sjáanleg á 

ólympíuleikunum. Fyrsta málið sem var skráð var 388 f. Kr. þegar boxarinn 

Eupolis frá Thessaly greiddi þrem andstæðingum sýnum fyrir að leyfa sér að sigra 

bardagana. Hann komst ekki upp með þetta og varð að borga sekt, sem var það há 

að hægt var að reisa sex styttur af Zeus með áletrun sem minnti menn á að sigur 

varð að vinnast með styrk og hæfni, en ekki með mútum. Með tímanum fjölgaði 

þessum styttum, sem greiddar voru með sektargreiðslum, og mynduðu þær að 

lokum langa röð í Olympiu               ). Í kringum fjórðu öld f. Kr. fór 

reglulega að heyrast gagnrýni sem beindist að atvinnuíþróttamönnum. 

Læknisfræðilegir rithöfundar gagnrýndu vanstilltan og óeðlilegan lífsstíl þessara 

manna, og héldu því fram að þetta væri langt frá því að bæta heilsu þeirra. 

Heimspekingar voru sammála þeim og sögðu þetta fyrirkomulag ekki koma 

jafnvægi á líkama og huga, og gengu það langt að lýsa þessu sem einni mestu 

illsku sem fyrirfinndist í landinu               ).  

Á seinni árum fimmtu aldar f. Kr. urðu miklar framfarir á sviði lækninga, 

og var farið að veita gildi líkamsþjálfunar á heilbrigðara líf meiri athygli. Lagður 

var grunnurinn að fræðum sem áttu eftir að ná ótrúlegri velgengi, meðferðar 
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leikfimi. Sá fyrsti til að rannsaka þetta var læknirinn Herodicus frá Selymbriu. 

Hann hafði mikinn áhuga á lækningarmætti þjálfunar og mataræðis, og var 

stofnandi lækningar leikfimi, sem var hönnuð ekki eingöngu  til að lækna veikindi 

heldur einnig til að koma í veg fyrir þau. Það voru skrif Herodicusar sem urðu 

innblástur fyrir annan lækni, Hippocrates (460-370 f.Kr.), en umfangsmikil skrif 

hans voru undirstaða grískrar læknisfræði. Farið var að einbeita sér frekar að því 

að koma í veg fyrir veikindi. Hippocrates leitaðist eftir því að setja fram reglur 

fyrir heilbrigt líf, og komst að þeirri niðurstöðu að grundvöllur þess væri gott 

jafnvægi mataræðis og hreyfingar. Hann setti fram æfingaráætlun sem innihélt 

daglegar morgun og eftirmiðdags æfingar, ásamt réttu mataræði og 

líkamsumhirðu               ).  

Um 338 f. Kr. hófst nýtt tímabil í sögu Grikkja, helleníska tímabilið, og 

með þvi urðu til fleiri grískar borgir með frjálsum grískum íbúum. Grískir íþrótta- 

og aðalsmenn voru ekki lengur ráðandi afl þegar kom að atvinnumennsku í 

íþróttum. Allar stéttir gríska samfélagsins fóru í auknum mæli að stunda 

líkamsþjálfun og taka þátt í íþróttum. Á þessu tímabili fór umfang íþróttahúsa að 

stækka, og voru t.d. settar upp hlaupabrautir innandyra. Sér svæði voru fyrir 

líkamsumhirðu, t. a. m. gufuböð, sundlaugar og nuddstofur. Í fyrstu var aðeins 

grískum karlmönnum leyfður aðgangur að íþróttahúsunum, en með tímanum fór 

konum og frelsuðum þrælum einnig að vera veittur aðgangur               ).  

 

Rómverjar 
Á áttundu öld f. Kr. byggðu Etrúar borgina Róm. Kóngar Etrúa voru þar við völd 

þar til við enda sjöttu aldar f. Kr. þegar þeir voru neyddir til að yfirgefa hana. 

Bæir Etrúa í norðri og grísku bæirnir í suðri urðu allir undir stjórn Rómverja. Við 

lok fyrstu aldar f. Kr. var lýðveldið Róm orðið að keisaraveldi, og árið 146 f. Kr. 

eyðilögðu Rómverjar borgina Corinth og Grikkland varð þar af leiðandi hluti 

rómverska keisaraveldisins         , 1986). 

Rómverjar brugðust ekki vel við þeirri nálgun Grikkja að markviss 

líkamsþjálfun væri hluti menningarinnar, þar sem þeir litu svo á að eina ástæðan 

til að stunda líkamsþjálfun væri í hernaðarlegum tilgangi         , 1986). 

Líkamsþjálfun Rómverja þjónaði alltaf ákveðnum tilgangi, t.d. að gera menn 
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sterka og hæfa hermenn (Van Dalen o.fl., 1953). Rómverjum fannst ekkert vit í 

grísku íþróttamönnunum og óttuðust að þeir gætu haft mýkjandi áhrif á hermenn 

sína með leikjum sínum         , 1986). Rómverjar litu þannig á að 

líkamsþjálfun væri ekki ætluð sem skemmtun eða dægrastytting, heldur eingöngu 

sem undirbúningur fyrir stríð (Van Dalen o.fl., 1953). Fyrir þeim hafði líkaminn í 

raun ekkert gildi og þótti því ónauðsynlegt að rækta hann að ástæðulausu 

        , 1986). Á Martius skólasvæðinu, rétt utan við veggi borgarinnar Serviu, 

fór fram þjálfun ungra drengja. Þjálfunin miðaðist öll út frá því að styrkja þá og 

koma þeim í líkamlega gott form svo þeir yrðu tilbúnir fyrir stríð. Agi var 

einstaklegar mikilvægur þegar kom að þessari þjálfun, og var mikið lagt uppúr 

hlýðni. Leyfilegt var að faðir drengs eða hershöfðinginn beitti líkamlegum 

refsingum, sem gátu jafnvel leitt til dauða (Van Dalen o.fl., 1953). Rómverjum 

þótti  nekt Grikkja við íþróttaiðkun sína ekki við hæfi, og þótti hún móðgun við 

siðferði þeirra. Algengt var að Rómverjar teldu nekt á almannafæri uppspretta 

illsku         , 1986). Þar sem Rómverjum þóttu þeir æðri öðrum, áttu þeir mjög 

erfitt með að taka þátt í líkamsþjálfun og íþróttum, þar sem þeir þurftu að fara eftir 

fyrirmælum þjálfara sem allir voru þrælar eða frelsaðir menn, og því ekki 

samboðnir Rómverjunum (Van Dalen o.fl., 1953).  

Í upphafi voru leikar og skemmtanir Rómverja mjög litaðar af blóðugum 

bardögum, þar sem mannfórnir voru algengar         , 1986). T. a. m. ef  verið 

var að keppa í hnefaleikum var alltaf stálbiti vafinn með leðrinu um höndina til að 

tryggja að bardaginn yrði sem blóðugastur (Craig, 2002). Með tímanum fór þetta 

dvínandi og áhrif Grikkja fóru að verða sjáanlegri         , 1986). Hátíðar og 

leikir fóru að verða stór hluti rómversku menningarinnar. Voru byggð stór 

hringleikjahús til að halda utan um þessar hátíðir, og voru þar 

stríðsvagnakappreiðar stór hluti, sem eingöngu voru ætlaðar ungum aðalsmönnum 

til þátttöku (Van Dalen o.fl., 1953). Eitt helsta aðdráttarafl hringleikjahúsanna 

voru bardagar skylmingarþræla. Bardögunum lauk yfirleitt með dauða annars 

skylmingarþrælsins, eða með uppgjöf þar sem áhorfendur gátu kosið hvort hann 

fengi að lifa eða vera drepinn. Leikar af þessu taki sættu aldrei mikilli gagnrýni, 

þar sem mannúðlegar hugsanir voru frekar framandi í rómverskri menningu á 

þessum tíma, og rómverjar litu þannig á að það væri eðlilegt að sumar stéttir 

hefðu engin réttindi og líf þeirra því ekkert gildi         , 1986). Almennir 
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borgara rómar höfðu engan áhuga á þátttöku í þessum leikjum, heldur litu þeir 

þannig á að þetta væri eingöngu ætlað þrælum og aðalsmönnum (Van Dalen o.fl., 

1953). 

Menning íþrótta í keisaraveldinu Róm endurspeglaði siðareglur, eðli og 

þarfir ríkis og þjóðfélags á þessum tíma         , 1986). Á fjórðu öld e. Kr. fóru 

smám saman takmarkanir að verða settar á rómversku leikana, og þá aðallega 

vegna áhrifa frá kristinni trú. Keppnir skylmingarþræla voru þær fyrstu til að vera 

bannaðar. Til að byrja með héldu kristnir menn því fram að íþróttakeppnir væru 

hluti menningu heiðingja, en drógu það síðar til baka         , 1986). Með 

auknum völdum kristinna manna og keisara austursins hurfu smám samana 

atvinnuíþróttamenn, og ólympíuleikarnir voru bannaðir frá 394 e. Kr. til 426 e. 

Kr. Innrás villimanna eyðilagði Olympiu, sem að lokum grófst undir sand af 

völdum flóða og jarðskjálfta. Eini íþróttaviðburðurinn sem hélt áfram næstu 1000 

árin voru stríðsvagnakappreiðarnar         , 1986).  
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Íþróttir á miðöldum 

Íþróttir á miðöldum voru frjálslegri og ekki eins formlegar og íþróttir til forna. 

Hátíðir og markaðir voru yfirleitt vettvangur íþróttaviðburða og keppna, og var 

algengt að karlmenn komu þangað til að keppa í kraftgreinum (Guttman, Maguire, 

Rowe, & Thompson, e.d.). Íþróttir og leikar í Evrópu á miðöldum þróuðust út frá 

starfsemi fólksins. Lávarðar, riddarar og hermenn urðu mjög færir í bardaga og 

náðu tökum á flókinni tækni skylminga og bogfimi (Wilkins, 2002). Almenningur 

tók þátt í einfaldari leikjum, eins og fótbolta sem náði miklum vinsældum. 

Fótbolti á miðöldum var spilaður í mun einfaldara formi en við þekkjum í dag, þar 

sem reglur voru nánast engar og gátu einnig verið mismunandi á milli bæjarfélaga 

(Guttman o.fl., e.d.). Honum var þó lýst sem ofsafengnum, grimmum og 

einstaklega ofbeldisfullum (J. Coakley & Dunning, 2000). Sumir þeirra boltaleikja 

sem spilaðir voru á miðöldum eru uppruni margra nútíma leikja, eins og fótbolta, 

rúgbý, keilu og krikket sem dæmi. Aðal munurinn er þó sá að þeir sem spilaðir 

voru á miðöld höfðu lítið skipulag og fáar reglur, og gátu á stundum orðið nokkuð 

ofbeldisfullir (Coakley & Pike, 2009). Íþróttum aðalsmanna var betur stjórnað og 

þær voru staðlaðri. Aðalsmenn voru einnig opnari fyrir tæknilegum nýjungum og 

þeirra íþróttir voru mun siðfágaðri ( Coakley & Dunning, 2000). 

Kirkjan hjálpaði til að stuðla að þróun íþrótta á miðöldum, með því að 

leggja fram land sitt til að hægt væri að halda keppnir og hátíðir, og settur var á 

hvíldardagur sem gerði almúganum kleift að stunda íþróttir í frítíma sínum 

(Wilkins, 2002). Íþróttir á miðöldum í Evrópu skiptust aðallega þannig niður að 

bændur léku alþýðuleiki, og riddarar og aðalsmenn kepptu í bogfimi og 

burtreiðum, og tóku þátt í íþróttamótum (Coakley & Pike, 2009). Þar sem Evrópa 

var landbúnaðar þjóðfélag á miðöldum varð bogfimi að íþrótt en ekki líferni. Það 

voru þrjár gerðir boga notaðar; stuttur bogi, lásbogi og langbogi. Voru þeir allir 

notaðir við veiðar og skotmarkakeppnir og æfingar (Wilkins, 2002). Burtreiðar 

þóttu góð leið fyrir riddara til að viðhalda færni sinni á friðartímum. Í kringum 

árið 1000 e. Kr. voru þær groddalegar og hættulegar, og á stundum álíka 

ofbeldisfullar og banvænar og bardaginn sem þær áttu að líkja eftir. Með tímanum 

breyttust þær og bæði búningarnir fyrir riddarana og hestana urðu vandaðri, og 

voru skildir riddarana málaðir með merki sem gáfu til kynna hver lávarður þeirra 

var. Átökin fóru meira að stjórnast af reglum, og sigur var ekki lengur áunnin með 
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dauða andstæðingsins (Wilkins, 2002). Fólk af efri stéttum tók sjaldan þátt í 

leikjum almúgans og veitti þeim ekki mikla athygli. Á meðal vinsælustu íþrótta 

aðalsfólks voru meðal annars fyrstu útgáfur billiards, tennis og handbolta. Betri 

efnahagur auðveldaði aðgang að betri útbúnaði og aðstöðu, og þeir sem áttu hesta 

og land byrjuðu að þróa kappreiðar, og gátu tekið þátt í veiðiferðum (Coakley & 

Pike, 2009). Vinsælustu íþróttaviðburðir aðalsmanna þóttu þó alltaf 

stríðsleikjamót, sem þjónuðu þeim tilgangi að halda riddurum og aðalsmönnum 

tilbúnum fyrir bardaga (Coakley & Pike, 2009). 

Skylda konunnar á miðöldum var að vera hlýðin og undirgefin, og var 

fegurð hennar metin út frá virkni hennar. Því minni virkni sem hún sýndi, því 

fegurri þótti hún. Því tóku konur ekki oft þátt í leikjum og íþróttaviðburðum. 

Bóndakonur tóku aftur á móti þátt í sumum leikjum þegar haldnar voru þorps 

hátíðir (Coakley & Pike, 2009). Styrkleiki hefur í gegnum tíðina alltaf verið 

mikils metinn, og í Evrópu var keppt í kraftlyftingum á hátíðum, þar sem stórum 

steinum var lyft til að meta styrk manna (Wilkins, 2002). Malcolm konungur hóf 

hálandaleikana í Skotlandi í kringum elleftu öldina. Upphaflega var tilgangur 

leikanna að halda mönnum hans í formi fyrir bardaga. Voru þessir leikar haldnir 

árlega þar sem hálendingar hittust og sýndu styrk sinn í hinum ýmsu greinum 

(Wilkins, 2002). Staurakast var einstök grein þar sem stórum viðar staur, sem var 

yfirleitt á milli 3-5 metra langur og um 70kg, var kastað. Byrja þurfti á því að 

beygja sig niður og lyfta staurnum upp með báðum höndum. Keppandi þurfti að 

geta haldið staurnum beinum og  uppréttum, og kasta honum svo beint upp og frá 

sér. Staurinn átti svo að kastast enda á milli og lenda í beinni línu frá kastaranum. 

Sá vann sem kastaði staurnum ekki aðeins lengst, heldur einnig af mestri 

nákvæmni. Í þessari grein er enn keppt í dag í kraftlyftingum (Wilkins, 2002). 

Þrátt fyrir að vissar íþróttagreinar í dag eigi rætur sínar að rekja til 

miðalda, eru þær mjög ólíkar þeim skipulögðu íþróttum sem við þekkjum. Það 

voru t.d. engin afrek á sviði íþrótta skráð á miðöldum, það vantaði alla sérhæfingu 

og skipulag, og þær voru ekki opnar öllum íþróttamönnum til þátttöku, þar sem 

bakgrunnur þátttakenda skipti máli og voru sumar greinar einfaldlega ekki ætlaðar 

þeim sem komu frá lægri stéttum þjóðfélagsins.  Það var því ekkert jafnrétti innan 

íþrótta á miðöldum (Coakley & Pike, 2009). Íþróttirnar áttu það einnig til að vera 
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nokkuð ofbeldisfullar, en á uppreisnartímabilinu fór það minnkandi (Coakley & 

Dunning, 2000). 

Endurreisnartímabilið 

Um 14. og 15. öldina fóru embættis- og yfirmenn kirkjunnar að koma í veg fyrir 

dægradvöl og leiki almúgans, og vildu frekar einbeita sér að því að auka 

hernaðarlegan styrk þeirra. Þar sem stríð geisuðu um Evrópu fannst þeim að 

bændur ættu að eyða meiri tíma í að læra, og æfa sig í að verja land sitt (Coakley 

& Pike, 2009).  

Konur á tímum endurreisnarinnar tóku ekki mikinn þátt í leikjum og 

íþróttaviðburðum. Bóndakonur tóku einstaka sinnum þátt, en þess var krafist að 

þær sinntu vinnu utan og innan heimilis, og oft á tíðum var þessi vinna líkamlega 

erfið, en þrátt fyrir það voru þær ekki hvattar til að taka þátt í leikjum eða 

íþróttum sem myndu draga athygli að líkamlegri getu þeirra (Coakley & Pike, 

2009). Á þessum tíma var litið á konur sem brothættar og veikar, frá náttúrunnar 

hendi. Sumar þeirra voru ofdekraðar, en karlmaðurinn hélt yfirráðum sínum með 

því að stjórna lífi þeirra og ýta undir þá hugmynd að þær væru of brothættar til að 

gera hluti sjálfar, og jafnvel fara út fyrir hússins dyr. Konur af efri stéttum tóku þó 

einstaka sinnum þátt í krikket, tennis og bogfimi (Coakley & Pike, 2009). Fólk af 

efri stéttum þjóðfélagsins fór að taka dans framyfir hefðbundnar íþróttir, og farið 

var að leggja meiri áherslu á fagurfræði íþrótta frekar en afrek (Guttman o.fl., 

e.d.). Á þessum tíma fór útlit keppenda og samfélagsleg staða þeirra að skipta 

meira máli í íþróttum (Coakley & Dunning, 2000). Mikið var lagt uppúr því að 

áhorfendur kynnu að meta útlit og framkomu íþróttamannsins, og því lituðust 

hinar ýmsu íþróttir af því. Skylmingar t.d. urðu að meiri sýningu en bardaga, þar 

sem lögð var áhersla á að hreyfingar þátttakenda væru sem mýkstar og 

yfirvegaðastar. Lögð var áhersla á að brynjan væri sem flottust og passaði vel 

(Coakley & Dunning, 2000). Bændur börðust á móti þessari umbreytingu og 

reyndu enn að halda í hina grófu hlið íþrótta (Coakley & Dunning, 2000). Það var 

ekki lagt mikið uppúr því að skrá niður afrek í íþróttum og halda utan um 

mælingar, þar sem það þótti skemma fegurð íþróttarinnar að leggja áherslu á 

keppni og hraða. Því er ekki til mikið af heimildum um afrek á sviði íþrótta frá 

þessum tíma (Coakley & Dunning, 2000). 
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Átjánda til nítjánda öldin 

Á tímum mótmælenda fór neikvætt viðhorf til íþrótta stigvaxandi, og þá aðallega 

þar sem skoðanir hreintrúarmanna voru allsráðandi (Coakley & Pike, 2009). Þeir 

voru ekki hrifnir af drykkjunni og hátíðarhöldunum sem fylgdu íþróttaviðburðum 

og leikjum, og reyndu því að útrýma þeim, og þá sérstaklega þeim sem fóru fram 

á hvíldardeginum (Coakley & Pike, 2009). Hreintrúarmenn höfðu ekki eins mikil 

áhrif á íþróttaviðburði efri stétta, þar sem þeir fóru yfirleitt fram á einkalóðum, 

sem gerði þeim erfiðara fyrir að skipta sér af (Coakley & Pike, 2009).  

Árin1700-1800, á upplýsingatímabilinu, fóru íþróttir að líkjast íþróttum 

eins og við þekkjum þær í dag. Fólk fór að verða opnari fyrir því að íþróttir væru 

fyrir alla, sama hver bakgrunnur eða samfélagsleg staða þeirra væri (Coakley & 

Pike, 2009). Aðeins var litið á íþróttir sem dægradvöl og áhugamál, en ekki sem 

heilsubót, og þar af leiðandi þótti lítill tilgangur með skipulögðum íþróttum 

(Coakley & Pike, 2009). Íþróttir þóttu tilgangslausar nema eingöngu sem 

skemmtun (Szymanski, 2006). Á seinni árum nítjándu aldarinnar höfðu fáir tíma 

til að stunda íþróttir. Vinnudagar voru langir og inn í borgunum var lítið pláss til 

íþróttaiðkunar. Prestastéttin ýtti undir hamlanir á vinsælum leikjum og 

almenningssamkomum. Gildi vinnu var það sem þeir prédikuðu og litið var niður 

á iðjuleysi. Margir þeirra gengu jafnvel það langt að banna íþróttir á sunnudögum 

og ásökuðu þá sem tóku sér frí um að vera latir (Coakley & Pike, 2009). 

Smábæjarfólk og bændur náðu að vissu leyti að halda áfram íþrótta og leikja 

iðkun sinni, með árstíðabundnum hátíðum og frídögum (Coakley & Pike, 2009). 

Á sumum stöðum var sett bann við hverfishátíðum, þar sem fjöldi fólks kom 

saman og tók þátt í leikjum og íþróttaviðburðum. Fólk af efri stéttum óttaðist að 

þessar samkomur tækju of mikinn tíma sem hægt væri að nýta í vinnu (Coakley & 

Pike, 2009). 

Á árunum 1800-1850 létu sumir í ljós áhyggjur varðandi heilsu 

verkamanna, sem litu út fyrir að vera veikburða og óheilsusamlegir. Þar af 

leiðandi var farið að hvetja fólk til að finna sér heilsusamleg áhugamál, og lögð 

var aukin áhersla á líkamlegt hreysti (Coakley & Pike, 2009). Bönn við 

mannfjölda á íþróttaviðburðum átti ekki við skipulagða og auglýsta 

íþróttaviðburði, þar sem menn af efri stéttum voru yfirleitt áhorfendur. 

Hnefaleikar voru vinsæl áhorfendaíþrótt og menn af efri stéttum veðjuðu iðulega 



23 
 

pening á bardagann og högnuðust þannig (Coakley & Pike, 2009). Eftir því sem 

íþróttir urðu skipulagðari varð stéttarskiptingin innan þeirra að mörgu leyti meira 

áberandi. Íþróttaklúbbar þar sem eingöngu menn af efri stéttum fengu inngöngu 

fóru að verða algengari. Undir lok nítjándu aldarinnar fór viðhorf til íþrótta að 

breytast. Þær urðu skipulagðari og undir auknum áhrifum efri stéttanna (Coakley 

& Pike, 2009). 
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Nútíma íþróttir 

Þrátt fyrir að hægt sé að rekja nútíma íþróttir að mestu leyti til Grikkja hafa Bretar 

átt stóran þátt í að auka vinsældir íþrótta á heimsvísu. Bretar áttu nýlendur í 

Afríku og víðar, og voru þeir duglegir við að dreifa íþróttum sínum eins og 

krikket, kappreiðum og hnefaleikum, um þessar nýlendur. Með innkomu og hjálp 

fjölmiðla urðu íþróttir enn dreifðari og náðu til fleiri (Woods, 2011). 

Skýr sjónarmið um að íþróttir hafi uppeldislegt gildi voru sett fram á 19. 

öldinni, þegar hugmyndir breskra skólamanna komu fram, um að íþróttaiðkun og 

líkamleg þjálfun ættu að vera hluti af skólastarfi. Í íþróttum lærði ungt fólk að 

takast á við lífið og lærði einnig viðurkennd gildi samfélagsins, eins og 

vinnusemi, sjálfsaga og heiðarleika   te            ík      20 2 . Fólk fór að 

gera sér grein fyrir því að félagslega umhverfið hafði áhrif á þroska barna. 

Skipulagt íþróttastarf fyrir unga drengi var sett upp og fjármagnað af skóla, 

kirkjuhópum og samfélaginu, og var vonin sú að íþróttir, og þá sérstaklega hóp- 

og liðaíþróttir, myndu kenna drengjum af lægri stéttum að vinna saman á 

afkastamikinn hátt og þannig undirbúa þá fyrir vinnumarkaðinn (J. J. Coakley & 

Pike, 2009). Drengir af milli og efri stéttum samfélagsins áttu að læra að vera 

harðir menn með mikið keppnisskap. Þessu var náð fram með því að afbaka þau 

kvenlegu gildi sem þeir gætu hafa lært af heimavinnandi mæðrum sínum. Stúlkur 

aftur á móti áttu að læra að vera góðar eiginkonur og húsmæður, þar sem íþróttir 

voru lengi vel aðeins ætlaðar drengjum og karlmönnum (J. J. Coakley & Pike, 

2009). Á 19. öldinni voru fyrstu íþróttafélögin stofnuð og alla 20. öldina var 

vöxtur þeirra hraður   ó ó fu   ó    d          t      f      V         dó       

& Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000).  

Á síðari hluta 20. aldarinnar fóru gildi íþrótta og líkamsræktar sem hluti af 

almennri menntun að víkja fyrir áherslu á bóklegt nám. Varð þetta til þess að 

líkamsrækt barna og ungmenna færðist í ríkara mæli inn í íþróttafélögin. Með 

samfélagslegum breytingum þar sem báðir foreldrar fóru út á vinnumarkaðinn 

fylltu íþróttafélög upp í það tímarúm sem myndaðist hjá börnum og unglingum, 

með því að taka að sér hluta af uppeldishlutverki heimilanna og taka yfir 

íþróttakennsluna. Íþróttafélög urðu nokkurs konar geymslustaðir fyrir börn 

  te            ík      20 2 . Í dag er þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi, hjá 

flestum efnuðum þjóðum, talin vel metin reynsla þegar kemur að þroska (J. J. 
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Coakley & Pike, 2009). Þar sem glæpatíðni er há hefur verið litið á íþróttafélög og 

iðkun íþrótta sem öruggan stað fyrir börnin, þar sem þau geta verið áhyggjulaus 

og læra góða siði og venjur. Þetta er talið minnka líkurnar á því að þau leiðist út í 

glæpi eða neyslu eiturlyfja (Woods, 2011).  

Skipulagt íþróttastarf hefur verið vinsælt á meðal foreldra þar sem þeir líta 

svo á að þar fái börnin tækifæri til að skemmta sér, læra gildi fullorðinna, ná 

líkamlegu hreysti og öðlast stöðu á meðal félaga sinna, allt á sama tíma (J. J. 

Coakley & Pike, 2009). Áhersla á frammistöðu og afköst fer vaxandi í íþróttum 

barna, þar sem skemmtun er skilgreind með því að verða betri íþróttamaður, verða 

meira kappsfullur, og að verða færður yfir í betri hóp með auknum kröfum. 

Börnum er skipt í hópa eftir getu, t.d. A, B, C hópa. Þetta eru margir foreldrar 

sáttir við þar sem þetta gefur þeim betri mynd af stöðu barnsins innan félagsins, 

og þau upplifa sig sem betri foreldra (J. J. Coakley & Pike, 2009). Það hefur sýnt 

sig að þátttaka í íþróttum hjálpar til við að kenna börnum seiglu og stöðugleika, 

góða manasiði og samvinnu, sem allt geta ýtt undir að þau tileinki sér betur 

hefðbundin gildi samfélagsins (Davis & Menard, 2013). Hópíþróttir hafa verið 

notaðar til að kenna félags- og siðferðisleg gildi, góða hegðun og samvinnu, á 

meðan einstaklingsíþróttir hafa lagt meiri áherslu á að iðkandinn nái sjálfstæði, 

sjálfstrausti og sjálfsaga (Woods, 2011). Þau ungmenni sem taka þátt í íþróttum 

eru að jafnaði líklegri til að ganga vel í námi og ólíklegri til að neyta vímuefna, 

samkvæmt íslenskum rannsóknum. Bent hefur verið á að tómstundarstarf skal 

vera undir stjórn ábyrgra  aðila, þar sem fjölskyldan, skólinn og æskulýðsfélög 

virðast gegna veigamiklu hlutverki í að styðja við þroska ungmenna og koma í 

veg fyrir að hegðun þeirra geti haft neikvæðar afleiðingar. Fjölmargar erlendar 

rannsóknir hafa stutt þetta sjónarmið   ó ó fu   ó    d       f ., 2000). Það hefur 

verið sýnt fram á auknar líkur á því að þau börn sem ekki taka þátt í íþróttum eða 

öðru félagsstarfi leiðist út í slæman félagsskap eða slæma hegðun (Davis & 

Menard, 2013). Einnig hefur verið sýnt fram á með rannsóknum að einstaklingar 

sem taka þátt í íþróttum á barns- og unglingsárum sínum standa sig betur í lífinu 

þegar þeir fara út á vinnumarkaðinn og eigi meiri líkur á því að fá hærri laun og 

aukin fríðindi. Þar af leiðandi er hægt að líta svo á að íþróttaþátttaka hafi góð áhrif 

á laun og lífsgæði einstaklinga, sem svo aftur skilar sér á góðan hátt út í 

samfélagið (Caruso, 2011).  
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Ýmsir hafa þó velt fyrir sér hvort íþróttafélögin nái að sinna nægilega vel 

þörfum nýrrar kynslóðar íþróttaiðkenda, og eru til dæmis víða erlendis sífellt færri 

tilbúnir að taka þátt í hefðbundnu íþróttastarfi innan félaga og þátttaka þeirra 

byggist æ meir á forsendum iðkenda, t.d. hvenær, hvar og með hverjum fólk vilji 

stunda íþróttir. Þátttaka í íþróttum utan íþróttafélaga hefur einnig farið vaxandi hér 

á landi líkt og annars staðar í heiminum undanfarin ár, og eiga einstaklingar nú 

fleiri kosta völ en áður til að stunda íþróttir   ó ó fu   ó    d       f ., 2000). Það 

hefur einnig aukist að börn taki íþróttir eða leiki sem þau hafa mögulega lært 

innan íþróttafélaga og færi þá út í garð eða út á götu. Þegar þetta er gert eru 

yfirleitt reglurnar færri og frjálsari, sem gefur öllum færi á að taka þátt og leika 

saman án flokka skiptinga, og hafa börnin yfirleitt skapað sínar eigin reglur sem 

henta þeim betur (J. J. Coakley & Pike, 2009). Fjölbreytni og sérhæfing íþrótta 

hefur aukist samhliða auknum áhuga á líkamsrækt og heilbrigði almennt þar sem 

líkamsræktarstöðvar og alls kyns æfingahópar hafa komið fram á sjónarsviðið. 

Telja ýmsir að aukna þátttöku í íþróttum utan íþróttafélaga megi rekja til þess að 

aukin þekking er orðin um að hreyfing og líkamleg áreynsla geti stuðlað að 

vellíðan og heilbrigði   ó ó fu   ó    d       f ., 2000).  

Með aukinni sérstöðu og áherslu á sigur innan skipulagðs íþróttastarfs hafa 

mörg börn farið að stunda hreyfingu og íþróttir utan íþróttafélaga. Þessar íþróttir 

hafa oft verið kallaðar jaðaríþróttir, þar sem þær flokkast ekki undir hefðbundið 

íþróttastarf. Þessar íþróttir eru annaðhvort einstaklings- eða hópíþróttir, og telja 

margir að aðdráttarafl þeirra sé frjálsleikinn, þ.e. minna aðhald og reglur, og minni 

afskipti fullorðinna (J. J. Coakley & Pike, 2009). Helsti munurinn á skipulögðum 

íþróttum innan íþróttafélaga og jaðaríþróttum, eða íþróttum sem eru ekki innan 

íþróttafélaga, er að skipulagðar íþróttir miðast úr frá reglum en jaðaríþróttir miðast 

út frá hasar. Báðar tegundir íþrótta hafa sína kosti og galla þegar kemur að þroska 

og uppeldi barna (J. J. Coakley & Pike, 2009).  

Í skipulögðum íþróttum læra börn að bera virðingu fyrir fullorðnum, þau 

læra reglur og aðferðir sem nýtast þeim innan samfélagsins og þau geta öðlast og 

náð vissri stöðu innan íþróttafélaga sem þau bera með sér út í lífið. Ókosturinn 

getur verið sá að börn líti á hluti og heiminn þannig að það sé eitthvað sem þeim 

er gefið en ekki skapað, og geta börn því alist upp með þær hugmyndir að þau hafi 

engin völd til að breyta lífi sínu né umhverfinu. Þau lifa eftir þeim reglum og 
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formi sem þau fá í hendurnar (J. J. Coakley & Pike, 2009). Þátttaka í 

óskipulögðum- eða jaðaríþróttum krefst hæfni til að taka ákvarðanir, 

sköpunargáfu til að búa til og skipuleggja leiki og halda þeim við. Þessi börn 

lenda sífellt í ófyrirsjáanlegum aðstæðum þar sem þau þurfa að vera fljót að taka 

ákvarðanir, læra sjálf að skipuleggja leiki, mynda lið og vinna með félögum 

sínum, búa til reglur og fara eftir og framfylgja þeim, og taka ábyrgð. Þetta eru 

mikilvæg atriði sem þau læra ekki endilega undir stjórn fullorðinna (J. J. Coakley 

& Pike, 2009). Ókosturinn við þessar íþróttir er að þar sem eftirlit fullorðinna er 

oft ekki til staðar eru samkvæmt rannsóknum meiri líkur á því að þessi börn og 

unglingar leiðist út í óreglu   ó ó fu   ó    d       f ., 2000). 

Jaðaríþróttir 

Fjöldi tómstundaathafna hefur í vestrænum þjóðfélögum farið vaxandi í 

vinsældum síðan um 1970 (Palmer, 2002). Þær íþróttir sem ekki fylgja 

hefðbundnum reglum, jaðaríþróttirnar, eru oft hættulegar og óhefðbundnar. Þær 

eru einnig frábrugðnar hefðbundnum íþróttum að því leitinu til að 

íþróttamennirnir keppa oftast sem einstaklingar, við sjálfan sig (Puchan, 2004). 

Íþróttir af þessu tagi eru t.d. klifur, fjallahjólreiðar, hjólabretti, línuskautar og 

snjóbretti (Puchan, 2004). Þar sem þessar íþróttir eru oft framkvæmdar á miklum 

hraða eða í mikilli hæð eru þær ekki fyrir þá viðkvæmu (Palmer, 2002).  

Gagnrýnendur jaðaríþrótta vilja oft halda því fram að þetta séu ekki 

íþróttir, þar sem ekki er keppt í öllum þessum greinum (Puchan, 2004). Tony 

Mason lýsti íþróttum á mjög viðeigandi hátt, þar sem hann sagði að þær væru 

meira og minna líkamlega þreytandi, samkeppnishæfar tómstundir, sem oftast 

væru stundaðar utandyra, með eða á móti liði, einstaklingur á móti einstakling, 

eða einstaklingur á móti náttúrunni. Jaðaríþróttum hefur oft verið lýst sem 

lífsstílsíþróttum (Puchan, 2004). Þessi tegund íþrótta er aftur á móti að laða að sér 

sífellt fleiri þátttakendur (Palmer, 2002). Rannsóknir í Bandaríkjunum sýna að 

mikil breyting hefur orðið á því hvort börn og unglingar séu að stunda skipulagðar 

íþróttir eða jaðaríþróttir. Frá 1990 – 2005 fór þátttaka  6 – 10 ára í fótbolta, 

hafnarbolta og körfubolta niður um rúmlega 30% á meðan þátttaka í 

jaðaríþróttum, eins og snjóbretta- og hjólabrettaiðkun jókst um rúmlega 600% 

(Woods, 2011). Það sem laðar marga að þess konar íþróttum er að verið er að 

beita hæfni sinni og þekkingu í mögulega fjandsamlegu umhverfi, þar sem 
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yfirstíga þarf hindranir og kljást við hættur (Puchan, 2004). Einnig finnst mörgum 

iðkendum þetta skemmtilegt, þú ert að sleppa frá leiðindum og færð félagsskap frá 

öðrum iðkendum. Eitt aðdráttarafl þessara íþrótta eru hinar fjölbreyttu greinar sem 

falla undir þeirra merki, og þetta eru ekki íþróttir sem auðvelt er að ná tökum á 

(Puchan, 2004). Eftir því sem jaðaríþróttir verða vinsælli og hefðbundnari í 

samfélaginu er orðin meiri krafa um leiðbeiningar, handbækur og auðvelt aðgengi 

að þeim (Puchan, 2004). Þú þarft t.d. að hafa góða þekkingu á umhverfinu, 

veðurbreytingum, vatnastraumum o.fl. til að geta stundað vatnsíþróttirnar, og í 

fjallaklifri t.d.  þarf vissa hæfni og þekkingu á umhverfinu til að geta stundað þetta 

á öruggan hátt (Palmer, 2002).  

 Jaðaríþróttir eru einnig að verða vinsælli hjá hinni venjulegu og 

hefðbundnu manneskju, sem er einfaldlega að leita sér að nýjum leiðum við að 

halda sér í líkamlega góðu formi (Puchan, 2004). Margar af jaðaríþróttunum hafa 

sýnt fram á gífurlegan vöxt, og eru orðnar þekktar einar og sér, t.d. snjóbretti. 

Afreks snjóbrettakappinn Shaun White er t. d. að fá um 1 milljón bandaríkjadala 

vegna styrktarsamning sinn við brettamerkið Burton (Puchan, 2004). Þrátt fyrir 

vaxandi fjölda iðkenda eru karlmenn enn í stórum meirihluta þeirra sem stunda 

þessar íþróttir. Það hefur t.d. menningarlega ekki þótt í lagi að konur setji sig í 

hættur að ástæðulausu og eru þær taldar sjálfelskar, eigingjarnar og taldar haga sér 

ókvenlega. Þær eru sérstaklega gagnrýndar ef þær eiga fjölskyldu, þar sem 

hlutverk þeirra er að hugsa um fjölskylduna og því þykir það alls ekki við hæfi að 

þær séu að setja sig í hættu bara til að geta stundað sína íþrótt. Karlmönnum er 

aftur á móti hampað fyrir hugrekki og hetjudáðir (Palmer, 2002).  

Jaðaríþróttir voru fyrst álitnar sem iðja þeirra sem voru utangarðs og 

uppreisnargjarnir, en eru í dag í auknum mæli farnar að teljast til nokkuð 

hefðbundinna íþrótta, og eru samkvæmt rannsóknum ekki tískufyrirbrigði heldur 

orðnar nokkuð fastar í sessi sem valkostur þegar kemur að íþróttaiðkun og 

hreyfingu (Woods, 2011). Vilja sumir meina að aðdráttarafl þessarar tegundar 

íþróttar sé að þær hafi yfirleitt engan tilgang annan en að veita skemmtun og frelsi 

frá áhyggjum og ábyrgðum hversdagleikans (Szymanski, 2006). 
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Aðferð og gögn 
Til að komast nær því að svara spurningunni; Hvað eru íþróttir? var settur saman 

spurningarlisti sem lagður var fyrir nemendur í Háskólanum í Reykjavík. 

Tilgangur spurningarlistans var að skoða viðhorf nemenda til íþrótta og hvaða 

greinar þeir teldu til íþrótta. Spurningarlistinn í heild sinni er í viðauka.  

 

Þátttakendur 
Þátttakendur í þessari könnun voru 180 nemendur í Háskólanum í Reykjavík, 122 

konur og 58 karlmenn. Í töflu 1 sést skipting þátttakenda eftir því hvaða nám þeir 

stunda við háskólann og tafla 2 sýnir svo aldursskiptingu þátttakenda. 

Tafla 1. Skipting nemenda eftir námi 

Nám Fjöldi 

Frumgreinar 17 

Íþróttafræði 3 

Lögfræði 49 

Sálfræði 52 

Verkfræði 34 

Viðskiptafræði 25 

Samtals                                  180      

 

Tafla 2. Skipting nemenda eftir aldri 

Aldur Fjöldi 

Yngri en 20 ára 4 

20 – 24 ára 117 

25 – 29 ára 31 

30 – 34 ára 16 

35 – 39 ára 8 

40 ára og eldri 4 

Samtals                                  180      

 

Mælitæki 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð þar sem settur var saman 

spurningarlisti sem var dreift á meðal nemanda í Hr. Spurningarlistinn samanstóð 

af 11 spurningum, þar sem bakgrunnsspurningar voru um kyn, aldur, 

hjúskaparstöðu, hvort viðkomandi eigi barn og ef svo hversu mörg börn, hvaða 

nám viðkomandi stundi við HR og að lokum hversu oft að meðaltali viðkomandi 
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stundi íþróttir eða hreyfingu. Það var settur upp listi með greinum og þátttakendur 

voru látnir merkja við hversu sammála eða ósammála þeir væru að eftirtaldar 

greinar teldist til íþrótta og einnig voru þeir látnir merkja við hversu miklu máli 

viss atriði skiptu þegar kæmi að íþróttum. Einnig var settur saman annar listi 

greina og þátttakendur látnir merkja við hvort þeir teldu að eftirfarandi greinar 

ættu að vera innan ÍSÍ (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands) og í framhaldi af því 

var spurt hvort þátttakendur teldu of margar eða of fáar greinar vera innan 

íþróttafélaga á Íslandi. Í lokin voru þátttakendur beðnir um að merkja við hversu 

vel eða illa þeir teldu greinar hæfa kynjunum.  

Framkvæmd 
Í mars 2014 hófst vinna við að setja saman spurningarlistann og þegar því lauk var 

listinn prentaður út og var hafist handa við að dreifa honum á meðal nemenda í 

Háskólanum í Reykjavík í byrjun apríl. Ég hafði samband við fjölda kennara með 

tölvupósti þar sem ég óskaði eftir því að fá að koma til þeirra í tíma og dreifa 

spurningarlistanum á meðal nemenda þeirra. Það gekk misvel að fá að koma í 

tíma, þar sem margir voru við það að ljúka kennslu þessa önnina eða nú þegar 

búnir að ljúka henni, en ég fékk þó að mæta í tíma í lögfræði, sálfræði og í 

frumgreinadeildinni. Til að ná fleiri þátttakendum dreifði ég svo listanum á meðal 

nemenda í matsalnum og á vinnusvæði skólans. Söfnun gagna og úrvinnslu þeirra 

lauk í byrjun maí.  

Úrvinnsla og greining 
Til að vinna úr upplýsingunum var notast við fartölvu, SPSS tölfræðiforrit, 

microsoft word og excel. Notast var við lýsandi tölfræði til að finna út fjölda 

innan breyta og prósentuhlutfall og svo var notast við t-próf í tveimur hópum og 

einfalda dreifigreiningu til að finna út hvort marktækur munur væri á skoðun 

þátttakenda eftir kyni, aldri, hvort þátttakendur ættu börn og einnig eftir hreyfingu 

þátttakenda að meðaltali.  
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Niðurstöður 
Við úrvinnslu á þessari könnun var byrjað á að skoða aðallega muninn á milli 

kynja samanborið við heildina. Ein af bakgrunnsspurningunum var varðandi 

hreyfingu þátttakenda og sýnir tafla 3 hreyfingu þátttakenda í prósentum skipt á 

milli kynja og svo heildina. Þar kemur í ljós að 13.8% karla og 6.6% kvenna 

hreyfir sig nánast aldrei og að 12.1% karla og 9.8% kvenna hreyfir sig 

mánaðarlega. Flestir hreyfa sig 1 – 3x í viku, eða 43.3% þátttakenda.  

Tafla 3. Hversu oft að meðaltali þátttakendur stunda íþróttir eða hreyfingu 

Hreyfing Karlar Konur Heildin 

Nær aldrei 13.8% 6.6% 8.9% 

Mánaðarlega 12.1% 9.8% 10.6% 

1 – 3x í viku 29.3% 50% 43.3% 

4 – 6x í viku 36.2% 20.5% 25.6% 

Nánast daglega 8.6% 13.1% 25.6% 

 

     Þátttakendur voru spurði hversu sammála eða ósammála þeir væru því 

að vissar greinar teldust til íþrótta. Það var ekki gefinn upp valkosturinn hvorki né 

þar sem verið var að fá þátttakendur til að taka afstöðu. Tafla 4 sýnir 

prósentuhlutfall þeirra sem voru sammála og ósammála því að eftirtaldar greinar 

teldust til íþrótta. Notast var við t-próf og einfalda dreifigreiningu til að kanna 

hvort marktækur munur væri á milli kynja, hreyfingar og aldurs þátttakenda og 

því hversu sammála eða ósammála þeir væru að greinarnar teldust til íþrótta. 

Marktækur munur fannst á milli kynja í skák og Formúlu 1 kappakstri. Það voru 

44.8% karla og 23% kvenna sammála því að skák teldist til íþrótta og 88% karla 

og 60.7% kvenna sammála því að Formúla 1 kappakstur teldist til íþrótta. Þegar 

skoðað var hvort hreyfing þátttakenda gæti haft áhrif þá kom í ljós að marktækur 

munur var á milli þeirra sem hreyfa sig nær aldrei og þeirra sem hreyfa sig 

mánaðarlega varðandi það hvort pílukast teldist til íþrótta. Að lokum var skoðað 

hvort aldur þátttakenda gæti haft áhrif og þá kom í ljóst að marktækur munur var á 

milli þeirra sem eru 40 ára og eldri og allra hinna aldurshópanna eingöngu í 

sambandi við MMA (mixed martial arts).  

 

 

 

 



32 
 

Tafla 4. Hversu sammála eða ósammála að greinar teljist til íþrótta.  

Greinar Sammála Ósammála 

 Karlar Konur Heildin Karlar Konur Heildin 

Pílukast** 56.9% 38.5% 44.4% 43.1% 61.5% 55.5% 

Crossfit 93.1% 96.7% 95.5% 6.9% 3.3% 4.5% 

Hestamennska 87.9% 90.1% 89.5% 12.1% 9.9% 10.5% 

Skák* 44.8% 23% 30% 55.2% 77% 70% 

Polefitness 79.3% 85.3% 83.4% 20.7% 14.7% 16.7% 

Kraftlyftingar 96.6% 95.9% 96.2% 3.4% 4.1% 3.9% 

Formúla 1* 88% 60.7% 69.4% 12% 39.3% 30.6% 

MMA*** 96.5% 94.3% 95% 3.5% 5.7% 5% 

*Marktækur munur var á milli kynja. 

**Marktækur munur eftir hversu oft að meðaltali þátttakendur hreyfðu sig.  

***Marktækur munur eftir aldri þátttakenda.  

 

Mynd 1 sýnir prósentuhlutfall þeirra karla og kvenna sem voru mjög og frekar 

sammála því að eftirtaldar greinar teldust til íþrótta.  

 

 

 

Mynd 1. Prósentuhlutfall karla og kvenna sem voru sammála því að þessar greinar teldust til 

íþrótta. 

 

Mynd 2 sýnir prósentuhlutfall þeirra karla og kvenna sem voru mjög og 

frekar ósammála því að eftirtaldar greinar teldust til íþrótta.  
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Mynd 2. Prósentuhlutfall karla og kvenna sem voru ósammála því að þessar greinar 

teldust til íþrótta.  

 

Þátttakendur voru látnir svara því hversu sammála eða ósammála þeir væru 

því að vissar greinar ættu að vera innan ÍSÍ (Íþrótta- og ólympíusamband Íslands). 

Engin greinanna á listanum er innan ÍSÍ og voru nokkrar þeirra þær sömu og í 

töflu 4. Tafla 5 sýnir prósentuhlutfall þeirra sem svöruðu skipt á milli kynja og 

svo heildina. Ekki fannst marktækur munur á milli kynja né aldurs þátttakenda og 

hafði hreyfing þeirra að meðaltali heldur ekki áhrif. Þegar skoðað var hvort 

marktækur munur væri á þeim sem telja of margar eða of fáar greinar vera innan 

íþróttafélaga á Íslandi, kom í ljós að marktækur munur var á milli þeirra sem telja 

of margar eða hæfilega margar og þeirra sem telja of fáar eða allt of fáar greinar 

innan íþróttafélaga þegar kom að crossfit, MMA, polefitness og snjóbretti.  

 

Tafla 5. Hvort greinar eigi að vera innan ÍSÍ. 

Greinar Sammála Ósammála Hvorki né 

 Karlar Konur Heildin Karlar Konur Heildin Karlar Konur Heildin 

Crossfit* 63.8% 74.6% 71.1% 13.7% 10.6% 11.6% 22.4% 14.8% 17.2% 

MMA* 74.1% 76.2% 75.6% 8.6% 7.4% 7.7% 17.2% 16.4% 16.7% 

Polefitness* 32.7% 39.4% 37.2% 29.3% 27.8% 28.3% 37.9% 32.8% 34.4% 

Parkour 25.9% 39.4% 35% 36.2% 26.2% 29.4% 37.9% 34.4% 35.6% 

Snjóbretti* 77.6% 82.8% 81.1% 3.4% 5.8% 5% 19% 11.5% 13.9% 

Fitness 31% 32.8% 32.2% 41.4% 40% 41.4% 27.6% 26.2% 26.7% 

Kraftlyftingar 84.5% 80.4% 81.6% 0% 6.6% 4.5% 15.5% 13.1% 13.9% 

*Marktækur munur var á þeim sem telja of margar/hæfilega margar eða of fáar/allt of fáar greinar 

innan íþróttafélaga á Íslandi. 
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Mynd 3 sýnir prósentuhlutfall þeirra sem töldu hæfilega margar og of fáar greinar 

innan íþróttafélaga á Íslandi og voru sammála því að eftirtaldar greinar ættu að 

vera innan ÍSÍ.  

 

Mynd 3. Prósentuhlutfall þeirra sem töldu hæfilega margar og of fáar greinar inna íþróttafélaga og 

voru sammála að greinar ættu að vera innan ÍSÍ.  

Mynd 4 sýnir svo prósentuhlutfall þeirra sem töldu hæfilega margar og of 

fáar greinar innan íþróttafélaga á Íslandi og voru ósammála því að eftirtaldar 

greinar ættu heima innan ÍSÍ. 

 

Mynd 4. Prósentuhlutfall þeirra sem töldu hæfilega margar og of fáar greinar inna íþróttafélaga og 

voru ósammála því að greinar ættu að vera innan ÍSÍ.  
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Tafla 6 sýnir svarmöguleika og fjölda svara þegar þátttakendur voru 

spurðir hvort þeir teldu of margar eða of fáar greinar vera innan íþróttafélaga á 

Íslandi. Aðeins einn telur of margar greinar vera innan íþróttafélaga en 112 telja 

þær hæfilega margar.  

Tafla 6. Skoðun þátttakenda um fjölda greina innan íþróttafélaga á Íslandi 

Svarmöguleikar Fjöldi svara 

Allt of margar 0 

Of margar 1 

Hæfilegar 112 

Of fáar 60 

Allt of fáar 7 

Samtals                                          180 

Til að meta það hvaða þættir þættu mikilvægastir í fari íþróttamanna var 

settur saman listi sem samanstóð af bæði líkamlegum eiginleikum og hugrænum 

þáttum. Þátttakendur áttu að merkja við hversu miklu máli þeim fyndist 

eftirfarandi atriði skipta  þegar kæmi að íþróttum. Niðurstöðurnar voru settar upp í 

töflu sem sýndi prósentuhlutfall þeirra karla og kvenna sem tóku þátt og einnig í 

heildina hversu miklu máli þátttakendur töldu atriðin skipta þegar kemur að 

íþróttum. Tafla 7 sýnir prósentuhlutfall karla, kvenna og heildarinnar skipt eftir 

því hvort þátttakendur teldu eiginleikana skipta miklu, litlu eða engu máli. Hvorki 

fannst marktækur munur á milli kynja né aldurs þátttakenda, en marktækur munur 

var á milli þeirra sem hreyfa sig nær aldrei og þeirra sem hreyfa sig 1-3x í viku og 

einnig á milli þeirra sem hreyfa sig mánaðarlega og þeirra sem hreyfa sig 1-3x í 

viku, þegar kom að því hversu miklu máli líkamlegur styrkur skipti þegar kemur 

að íþróttum.  Í heildina þótti 91.7% þátttakenda líkamlegur styrkur skipta miklu 

máli og 5.6% þótti hann skipta litlu máli, og 2.8% þátttakenda þótti líkamlegur 

styrkur engu máli skipta þegar kemur að íþróttum.  
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Tafla 7. Hversu miklu eða litlu máli eftirtaldir eiginleikar skipta kynin þegar kemur að íþróttum. 

Eiginleikar Skipta miklu máli Skipta litlu máli Skipta engu máli 

 Karlar Konur Allir Karlar Konur Allir Karlar Konur Allir 

Líkamlegur 

styrkur * 

 

81% 

 

96.7% 91.7% 10.3% 3.3% 5.6% 8.6% 0% 2.8% 

Einbeitingar 

Krafist 

 

89.7% 91.8% 91.1% 6.9% 8.2% 7.8% 3.4% 0% 1.1% 

Iðkandinn sé 

góð 

fyrirmynd 

 

72.4% 80.3% 77.7% 13.8% 15.6% 15% 13.8% 4.1% 7.2% 

Líkamleg 

samhæfing 

 

86.2% 92.7% 90.6% 8.6% 7.4% 7.8% 5.2% 0% 1.7% 

Rökrétt 

hugsun 

 

82.8% 78.7% 80% 13.8% 20.5% 18.3% 3.4% 0.8% 1.7% 

Iðkandi býr 

yfir hraða og 

snerpu 

 

74.2% 75.4% 75% 24.1% 22.1% 22.7% 1.7% 2.5% 2.2% 

Iðkandinn býr 

yfir liðleika 

 

60.3% 67.3% 65% 31.1% 32% 31.7% 8.6% 0.8% 3.3% 

Iðkandinn 

hefur fágaða 

framkomu 

 

56.9% 59% 58.3% 32.7% 34.5% 33.9% 10.3% 6.6% 7.8% 

Iðkandinn 

lýtur vel út 

20.7% 22.2% 21.7% 36.2% 41% 39.4% 43.1% 36.9% 38.9% 

*Marktækur munur eftir því hversu oft að meðaltali þátttakendur hreyfa sig.  

 

Á mynd 5 sést svo hversu miklu, litlu eða engu máli þátttakendum þóttu 

þau atriði sem talin voru upp skipta þegar kemur að íþróttum. Myndin sýnir 

prósentuhlutfall fyrir alla þátttakendur.  
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Mynd 5. Hversu miklu, litlu eða engu máli þátttakendum þóttu ákveðnir eiginleikar skipta þegar 

kemur að íþróttum.  

 

Í lokin voru þátttakendur beðnir um að merkja við hversu vel eða illa þeim 

þóttu ákveðnar íþróttagreinar henta kynjunum. Í töflu 8 sést prósentuhlutfall karla, 

kvenna og svo allra, skipt eftir því hvort greinarnar þóttu henta vel, illa eða hvorki 

vel né illa. Ekki var marktækur munur á milli kynja né því hversu oft að meðaltali 

þátttakendur hreyfðu sig þegar kom að því hversu vel greinarnar þykja hæfa 

kynjunum.  Þegar kom að aldri þátttakenda var marktækur munur í knattspyrnu 

fyrir karla hjá yngri en 20 ára og þeirra sem eru 20 – 24 ára, 25 – 29 ára og 30 – 

34 ára. Í sundi hjá báðum kynjum var einnig marktækur munur á milli yngri en 20 

ára og þeirra sem eru 20 – 24 ára, 25 – 29 ára og 30 – 34 ára. Í bardagaíþróttum 

fyrir karla var marktækur munur á milli 20 ára og yngri og allra aldurshópa.  
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Tafla 8. Hvernig eftirtaldar greinar henta kynjunum 

Greinar og kyn Henta vel Henta illa Henta hvorki vel né illa 

 Karlar Konur Allir Karlar Konur Allir Karlar Konur Allir 

Knattspyrna             

Karlar* 6.9% 1.6% 3.3% 0% 0% 0% 6.9% 1.6% 3.3% 

Konur 6.9% 4.1% 5% 1.7% 0.8% 1.1% 6.9% 4.1% 5% 

Sund          

Karlar* 5.2% 2.5% 3.3% 0% 0% 0% 5.2% 2.5% 3.3% 

Konur* 3.4% 2.5% 2.8% 0% 0% 0% 3.4% 2.5% 2.8% 

Fimleikar          

Karlar 6.9% 5.7% 6.1% 1.7% 1.6% 1.7% 6.9% 5.7% 6.1% 

Konur 3.4% 1.6% 2.2% 0% 0% 0% 3.4% 1.6% 2.2% 

Bardagaíþróttir          

Karlar* 3.4% 2.5% 2.8% 0% 0% 0% 3.4% 2.5% 2.8% 

Konur 13.8% 9% 10.6% 6.8% 5.7% 6.1% 13.8% 9.0% 10.6% 

Frjálsar 

íþróttir 

         

Karlar 3.4% 3.3% 3.3% 0% 0% 0% 3.4% 3.3% 3.3% 

10 1.7% 2.5% 2.2% 0% 0% 0% 1.7% 2.5% 2.2% 

Kraftlyftingar          

Karlar 5.2% 4.1% 4.4% 0% 0.8% 0.6% 5.2% 4.1% 4.4% 

Konur 13.8% 18% 16.7% 10.3% 6.5% 7.7% 13.8% 18% 16.7% 

Dans          

Karlar 8.6% 5.7% 6.7% 3.4% 1.6% 2.2% 8.6% 5.7% 6.7% 

Konur 6.9% 2.5% 3.9% 0% 0% 0% 6.9% 2.5% 3.9% 

Skák          

Karlar 12.1% 9% 10% 0% 2.5% 1.7% 12.1% 9% 10% 

Konur 12.1% 9.8% 86.1% 1.7% 4.1% 3.4% 12.1% 9.8% 10.6% 

          

*Marktækur munur á aldri þátttakenda.  

 

Hvergi fannst marktækur munur á milli spurninga og hvort þátttakendur ættu börn 

eða ekki.  
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Umræða 
Tilgangur þessa verkefnis og könnunarinnar var að komast nær því að svara 

spurningunni hvað eru íþróttir? Eftir að hafa farið yfir sögu og þróun íþrótta er 

ljóst að svarið við þessari spurningu er ekki einfalt. 

Til að byrja með skal líta á niðurstöður könnunarinnar og þá skal fyrst 

skoða spurningu 7, hversu sammála eða ósammála þátttakendur séu að eftirtaldar 

greinar teldust til íþrótta. Þar kemur í ljós að 95.5% þátttakenda voru sammála því 

að crossfit sé íþrótt og einnig voru 95% þátttakenda sammála því að MMA (mixed 

martial arts) séu íþróttir. Þegar þetta er borið saman við spurningu 9, hversu 

sammála/ósammála þátttakendur séu að eftirtaldar greinar ættu að vera innan ÍSÍ 

(íþrótta- og ólympíusamband Íslands), þá kemur í ljós að 71.1% voru sammála því 

að crossfit eigi að vera innan ÍSÍ og að 75.6% voru sammála því að MMA eigi að 

vera innan ÍSÍ. Þrátt fyrir að skák sé viðurkennd íþrótt voru eingöngu 30% 

þátttakenda sammála því að það sé íþrótt. Þessar niðurstöður sýna því að crossfit 

og MMA er af almenningi talið til íþrótta. Þegar gerð voru marktektarpróf til að 

skoða hvort marktækur munur væri á milli kynja á því hvaða greinar teldust til 

íþrótta kom í ljós að aðeins var marktækur munur þegar kom að skák og formúlu 

1 kappakstri, og sést á mynd 2 klárlega munurinn á milli kynja hversu ósammála 

karlar og konur séu að skák og formúla 1 teljist til íþrótta.  Einnig var skoðað 

hvort marktækur munur væri eftir aldri þátttakenda á því hvaða greinar teldust til 

íþrótta og þar kom í ljós að marktækur munur var á milli þeirra sem eru eldri en 

40 ára og allra hinna aldurshópanna þegar kom að MMA. Því er hægt að túlka 

þessar niðurstöður þannig að þeir sem eru eldri en 40 ára telji síður MMA til 

íþrótta.  

 Þegar polefitness er skoðað kemur í ljós að þrátt fyrir að 83.4% 

þátttakenda telji þá grein til íþrótta eru samt ekki nema 37.2% sammála því að sú 

grein eigi að vera innan ÍSÍ. Ekki mældist þar marktækur munur hvorki á milli 

kynja né vegna aldurs þátttakenda, en marktækur munur mældist þó á milli þess 

hvort þátttakendur teldu hæfilega margar eða of fáar greinar innan íþróttafélaga á 

Íslandi. Þegar mynd 4 er svo skoðuð sést að 21% þeirra sem telja hæfilega margar 

greinar innan íþróttafélaga eru ósammála því að polefitness eigi að vera innan ÍSÍ 

á móti 41% þeirra sem töldu of fáar greinar innan íþróttafélaga. Þessar niðurstöður 

komu á óvart því að þrátt fyrir að þessi hópur telji of fáar greinar innan 
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íþróttafélaga vill hann ekki fá polefitness inn í ÍSÍ. Aftur á móti snýst þetta 

nokkuð við þegar kemur að MMA því að eins og mynd 4 sýnir þá eru 35% þeirra 

sem telja hæfilega margar greinar innan íþróttafélaga ósammála því að MMA eigi 

að vera innan ÍSÍ á móti 1% þeirra sem telja of fáar greinar innan íþróttafélaga. 

Því er ljóst samkvæmt þessum niðurstöðum að þrátt fyrir að meirihluti þátttakenda 

telji polefitness sem íþrótt þá eru samt sem áður ekki jafn margir sammála því að 

þessi grein eigi að vera innan ÍSÍ. Þetta er atriði sem áhugavert er að skoða nánar, 

ástæðuna fyrir því að þrátt fyrir að vissar greinar teljist samkvæmt almenningi til 

íþrótta af hverju fólk telur að þær ættu samt ekki að vera innan ÍSÍ, og af hverju sá 

hópur sem telur of fáar greinar innan íþróttafélaga telur polefitness ekki eiga vera 

innan ÍSÍ en telur að MMA eigi að vera þar.  

 Þegar skoðað var hvaða þætti og eiginleika þátttakendur töldu skipta hvað 

mestu máli þegar kemur að íþróttum kom í ljós að bæði þóttu líkamlegir og 

hugrænir þættir skipta miklu máli, og einnig þótti það skipta miklu máli að 

iðkandinn væri góð fyrirmynd. Það sem minnstu máli virtist skipta kom að 

framkomu og útliti iðkandans, en gott útlit var það eina sem meirihlutanum þótti 

skipta litlu eða engu máli. Ekki fannst marktækur munur á milli kyns eða aldurs 

þátttakenda hvað þessi atriði varðar, en marktækur munur var á milli þeirra sem 

hreyfa sig nær aldrei og þeirra sem hreyfa sig 1 – 3x í viku og á milli þeirra sem 

hreyfa sig mánaðarlega og 1 – 3x í viku hvað mikilvægi líkamlegs styrks varðar 

þegar kemur að íþróttum. Þetta var þó það eina þar sem marktækur munur fannst 

og því kannski ekki tilefni til að skoða frekar hvort meiri tengsl séu á milli 

hreyfingu fólks og hvaða þætti það telur mikilvæga þegar kemur að íþróttum.  

Þegar niðurstöður spurningar 11, hversu vel þátttakandinn telji greinar 

hæfa kynjunum kom í ljós að flestum þótti allar greinarnar hæfa báðum kynjum 

mjög og frekar vel, þó að báðum kynjum hafi þótt bardagaíþróttir og kraftlyftingar 

hæfa konum minna vel en körlum. Einnig kom í ljós að körlum þótti dans ekki 

hæfa körlum alveg eins vel og konum. Þegar það var skoðað hvaða greinar voru 

taldar hæfa kynjunum mjög og frekar illa, kom í ljós að engum þótti knattspyrna 

og bardagaíþróttir hæfa körlum illa. Einnig þótti engum sund og frjálsar íþróttir 

hæfa hvoru kyninu illa. Dans og fimleikar voru þær greinar sem þóttu að engu 

leyti hæfa konum illa. Einnig vakti það athygli að aðeins karlmönnum þóttu 

kraftlyftingar ekki hæfa körlum illa á meðan 2.5% kvenna töldu þá grein hæfa 
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körlum illa. Þegar gerð voru marktektarpróf hvað þessa spurningu varðar kom í 

ljós að eingöngu var marktækur munur þegar kom að aldri þátttakenda og þá kom 

í ljós að marktækur munur var á milli yngri en 20 ára og 20 – 24 ára,  25 – 29 ára 

og 30 – 34 ára varðandi það hversu vel knattspyrna hæfði karlmönnum og hversu 

vel sund hæfði báðum kynjum. Einni var marktækur munur á milli 20 ára og yngri 

og allra hópa þegar kom að því hversu vel bardagaíþróttir þóttu hæfa 

karlmönnum.  

Ef þessar niðurstöður eru allar skoðaðar í sögulegu samhengi og út frá 

þeirri hugsun hvort íþróttir séu búnar að þróast og breytast í gegnum árin kemur í 

ljós að sumt er búið að breytast en sumt ekki. Þegar litið er á þær greinar sem 

þátttakendur könnunarinnar töldu til íþrótta er ljóst að þær greinar sem krefjast 

líkamlegar áreynslu eru taldar til íþrótta, en greinar eins og skák og pílukast, sem 

krefjast meiri einbeitingar og hugsunar, eru ekki taldar að jafn miklu leyti til 

íþrótta. Þrátt fyrir það eru hugrænir þættir eins og einbeiting og rökrétt hugsun 

taldir skipta nokkuð miklu máli þegar kemur að iðkun íþrótta.  MMA er t.d. ört 

vaxandi grein sem hefur fengið á sig harða gagnrýni fyrir að vera ofbeldisfull og 

að iðkendur séu ekki góðar fyrirmyndir. Þrátt fyrir það telja þó 95% þátttakenda 

þá grein til íþrótta og 75.6% voru sammála því að hún ætti að vera innan ÍSÍ. 

Bardagaíþróttir eru einar elstu íþróttir mannkyns, og eins og fram hefur komið 

voru þetta með vinsælustu greinunum á Ólympíuleikjum Grikkja         , 1986). 

Því er ljóst að bardagaíþróttir eru enn mjög vinsælar á meðal almennings, en 

rannsóknir hafa líka sýnt að ofbeldi virðist vera góð söluvara og laðar að sér fleiri 

áhorfendur (Davis & Menard, 2013). 

Það hefur oftar en einu sinni í sögu íþrótta komið fram áhersla á fagurfræði 

líkamans og íþróttanna. Fyrst hjá Egyptum sem elskuðu mannslíkamann og hans 

form og þótti offita andstyggileg, og Grikkir sem lögðu einnig mikið uppúr 

hreinlæti og fegurð hans         , 1986). Á endurreisnartímabilinu var jafnframt 

lögð mikil áhersla á fagurfræði íþrótta og íþróttamanna og fór útlit keppenda að 

skipta auknu máli (J. Coakley & Dunning, 2000). Ef litið er á þá þætti sem 

þátttakendum könnunarinnar þóttu skipta miklu máli þegar kemur að íþróttum sést 

að áhersla á útlit og fágaða framkomu íþróttamannsins er ekki eins mikil og hún 

var áður. Í dag þykir skipta meira máli að athæfið byggi á líkamlegum styrk, 

krefjist einbeitingar og samhæfingar og einnig sýna niðurstöður könnunarinnar að 



42 
 

talið er nokkuð mikilvægt að iðkandinn búi yfir hraða og snerpu. Krafa um gott 

útlit og fágaða framkomu íþróttamannsins er ekki jafn mikilvæg og áður. 

Eins og komið hefur fram í þessu verkefni var á forn- og miðöldum ekki 

talið að íþróttir væru við hæfi kvenna, og voru yfirleitt einstakar greinar sem þóttu 

nógu kvenlegar til að vera við hæfi þeirra. Miðað við niðurstöður þessarar 

könnunar hefur þetta viðhorf breyst þar sem yfir 90% þátttakenda taldi í flestum 

tilfellum allar þær greinar sem voru á listanum hæfa báðum kynjum. Þó mátti sjá 

smá mun á kynjunum þegar kom að bardagaíþróttum, kraftlyftingum og dansi. 

Það væri í framhaldi af þessari könnun hægt að skoða ástæðuna fyrir því af hverju 

bardagaíþróttir og kraftlyftingar teljast ekki hæfa konum eins vel og körlum og af 

hverju dans telst ekki hæfa körlum eins vel og konum.  

Könnunin sýndi að 37% þátttakenda töldu of fáar íþróttagreinar innan 

íþróttafélaga á Íslandi, og að þátttakendum fannst jafnframt að fleiri greinar mættu 

vera innan ÍSÍ. Því er ljóst að fólk í dag telur íþróttir ekki eingöngu vera þær 

greinar sem stundaðar eru innan íþróttafélaga og er skilgreining íþrótta því 

nokkuð opin. Er þessi könnun því búin að sýna fram á það að vert er að kanna og 

rannsaka það betur af hverju almenningur telur sumar greinar ekki til íþrótta og af 

hverju sumar greinar virðast síður hæfa kynjunum. Með nánari skoðun er því hægt 

að komast nær því að svara spurningunni; Hvað eru íþróttir?  
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Viðauki 
 

 Könnun á viðhorfi nemenda Háskólans í Reykjavík til íþrótta. 

1. Hvert er kyn þitt 

 Kona 

 Karl 

 

2. Hver er aldur þinn? 

 Yngri en 20 ára 

 20-24 

 25-29 

 30-34 

 35-39 

 40 og eldri 

 

3. Hver er hjúskaparstaða þín? 

 Einstæður. 

 Í sambúð. 

 Gift. 

 Fráskilin. 

 Annað  

 

 

4. a) Áttu barn? 

 Já. 

 Nei. 

             b) Ef já, hversu mörg börn áttu? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 eða fleiri 

 

5.  Hvaða nám stundar þú í HR? 
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6.  Hversu oft að meðaltali stundar þú íþróttir eða hreyfingu? 

 Nær aldrei. 

 Mánaðarlega. 

 1-3x í viku. 

 4-6x í viku. 

 Nánast daglega. 

 

 

7. Hversu sammála eða ósammála ertu að eftirtaldar greinar teljist til íþrótta? 

 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

a) Pílukast     

b) Crossfit     

c) Hestamennska     

d) Skák     

e) Polefitness     

f) Kraftlyftingar     

g) Formúlu 1 kappakstur     

h) MMA (mixed martial 

arts) 
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8. Hversu miklu máli telur þú eftirfarandi atriði skipta þegar kemur að 

íþróttum? 

 Skiptir 

mjög 

miklu máli 

Skiptir 

frekar 

miklu máli 

Skiptir 

frekar litlu 

máli 

Skiptir 

mjög litlu 

máli 

Skiptir 

engu 

máli 

a) Að athæfið byggi á 

líkamlegum styrk 

     

b) Að athæfið krefjist 

einbeitingar 

     

c) Að iðkandinn sé góð 

fyrirmynd 

     

d) Að athæfið krefjist 

líkamlegrar samhæfingar 

     

e) Að iðkandinn beiti 

rökréttri hugsun 

     

f) Að athæfið krefjist þess 

að iðkandinn búi yfir hraða 

og sneru 

     

g) Að iðkandinn búi yfir 

liðleika 

     

h) Að iðkandinn hafi fágaða 

framkomu 

     

i) Að iðkandinn lýti vel út      

 

9. Hversu sammála/ósammála ertu að eftirtaldar greinar ættu að vera innan 

ÍSÍ (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands)? 

 Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki né Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

a) Crossfit      

b) MMA       

c) Polefitness      

d) Parkour      

e) Snjóbretti      

f) Fitness      

g) Kraftlyftingar      
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10. Hvort telur þú of margar eða of fáar greinar vera innan íþróttafélaga á 

Íslandi? 

 Allt of margar 

 Of margar 

 Hæfilegar 

 Of fáar 

 Allt of fáar 

 

11. Hversu vel eða illa telur þú eftirtaldar greinar hæfa kynjunum? 

 Mjög vel Frekar vel Hvorki vel 

né illa 

Frekar illa Mjög illa 

a) Knattspyrna         

Karlar      

Konur      

b) Sund      

Karlar      

Konur      

c) Fimleikar      

Karlar      

Konur      

d) Bardagaíþróttir      

Karlar      

Konur      

e) Frjálsar íþróttir      

Karlar      

Konur      

f) Kraftlyftingar      

Karlar      

Konur      

g) Dans      

Karlar      

Konur      

h) Skák      

Karlar      

Konur      
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