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1.0  Fræðilegur inngangur 

Íþróttafélög landsins vinna mikið og oft á tíðum vanþakklátt starf í þjóðfélaginu í 

tengslum við skipulagt íþróttastarf. Stór hluti landsmanna kemur á einn eða annan hátt 

nálægt þessu skipulagða starfi, til dæmis sem stjórnarmenn, styrktaraðilar, 

stuðningsmenn, þjálfarar, leiðbeinendur, foreldrar eða sem iðkendur. Í þessari rannsókn 

er sjónarhóll iðkendanna skoðaður, en þeir eru að vissu leyti grasrótin í íþróttastarfi 

landsins. Atriði eins og af hverju iðkendur byrja að stunda skipulagt íþróttastarf og af 

hverju þeir hætta verða meðal annars skoðuð. Þar sem að hið skipulagða íþróttastarf í 

landinu er svo viðamikið þá er rannsóknin afmörkuð á tvennan hátt, annars vegar að 

einni ákveðinni íþróttagrein, það er knattspyrnu og hins vegar að öðru kyninu, það er 

stúlkum. Ástæður þess að knattspyrna og stúlkur urðu fyrir valinu er meðal annars sú að 

knattspyrnuáhugi landsmanna er mikill og hefur hróður kvennaknattspyrnunnar aukist 

mikið undanfarin ár. Einnig hefur höfundur komið mikið að kvennaknattspyrnu, fyrst 

sem leikmaður og síðar sem þjálfari, og hefur horft upp á margar efnilegar stúlkur hætta 

knattspyrnuiðkun tiltölulega ungar. Ástæðurnar fyrir því að þær hætta knattspyrnuiðkun 

geta verið misjafnar en tilgangur rannsóknarinnar er meðal annars að skoða ástæðurnar 

og sjá hvort ekki sé hægt að fyrirbyggja að knattspyrnustúlkur hætti iðkun íþróttarinnar 

eða að minnsta kosti seinki henni. 

Það eru mörg atriði sem þarf að skoða sem tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar en hér 

að neðan verður reynt að gera grein fyrir þeim mikilvægustu. Í fyrsta lagi verður gerð 

grein fyrir mikilvægi hreyfingar fyrir börn og unglinga, þar sem meðal annars verður 

skoðað gildi íþrótta, hvaða áhrif þjóðfélagslegar breytingar hafa haft á hreyfingu barna 

og unglinga og hvert hlutverk ÍSÍ og íþróttafélaganna er hjá þessum aldurshópi. Í öðru 

lagi verður gerð grein fyrir hlutverki KSÍ í íþróttaiðkun barna og unglinga, þar sem 

meðal annars stefnumótun þeirra verður skoðuð ásamt þjálfararéttindum. Í þriðja lagi 

verður gert grein fyrir fyrri rannsóknum á viðfangsefni rannsóknarinnar en það eru bæði 

innlendar og erlendar rannsóknir. 
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1.1  Mikilvægi hreyfingar fyrir börn og unglinga 

Maðurinn er skapaður til að hreyfa sig og hér áður fyrr var hreyfing hluti af hinu 

daglega lífi almennings. Undanfarin ár og áratugi hafa miklar þjóðfélagsbreytingar átt 

sér stað í heiminum sem hafa leitt til minnkandi hreyfingar í hinu daglega lífi hjá 

almenningi á öllum aldri (Heyward, V. H., 2002). Í kjölfar þessara þjóðfélagsbreytinga 

og breytinga á lifnaðarháttum hefur meðal annars tíðni ofþyngdar og offitu hjá börnum 

og unglingum aukist (Erlingur Jóhannsson, ártal vantar). Ástæðurnar fyrir þessari þróun 

eru margþættar en þær sem eiga eftirvill hvað stærstan þátt í henni eru aukin 

líkamsþyngd, minni hreyfing og óhollt mataræði (Erlingur Jóhannsson, ártal vantar). 

Nýleg rannsókn á íslenskum grunnskólabörnum sýndi að um það bil 20% níu ára og 

15% fimmtán ára barna séu of þung eða of feit og um það bil helmingur barna séu of 

þung við 6 ára aldur og/eða 9 ára aldur eru það einnig þegar þau eru 15 ára (Erlingur 

Jóhannsson, ártal vantar). Þessari niðurstöður sýna það að íslensk börn á 

grunnskólaaldri eru að fitna og stafar það líklega af þeim þjóðfélagsbreytingum sem 

orðið hafa og er minnkandi hreyfing hugsanlega ein af þessum breytingum. Alþjóða 

heilbrigðismálastofnunin telur að sjúkdómar tengdir breyttum lífsstíl almennings muni 

verða helsti heilsufarsvandi komandi kynslóðar og er því mikilvægt að grípa til 

fyrirbyggjandi aðgerða (Erlingur Jóhannsson, ártal vantar; Heyward, V. H., 2002). 

Samkvæmt ÍSÍ (2006) þá hefur fjöldi iðkenda á barna- og unglingsárunum aukist 

undanfarin ár, sérstaklega á yngstu árunum og upp að 13-14 ára aldurs. 

 

Mynd 1 sýnir iðkendafjöldann á hverju aldursári yfir þrjú tímabil (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2006) 
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Það að fjöldi barna og unglinga í skipulögðu íþróttastarfi aukist á sama tíma og fjöldi of 

þungra og of feitra barna og unglinga eykst virðist skjóta skökku við. Út frá þessum 

staðreyndum mætti draga þá ályktun að hreyfing í hinu daglega lífi, það er í frítímanum 

fer minnkandi. Svo virðist vera að frítími barna og unglinga fari í meira mæli fram í 

kyrrstöðu en hreyfingu, það er fyrir framan tölvuna, sjónvarpið og þess háttar 

afþreyingu.  

 

1.1.1  Gildi íþrótta og forvarnargildi þeirra 

Það að stunda hreyfingu hvort sem hún er skipulögð af íþróttafélögum eður ei hefur 

jákvæð áhrif á alla. Fyrir börn og unglinga hefur hreyfing og íþróttaiðkun góð áhrif á 

líkamlega og andlega heilsu sem og forvarnargildi. Unglingar sem stunda íþróttir og eru 

í góðri líkamlegri þjálfun eru ekki eins líklegir til að reykja, drekka eða neyta fíkniefni 

borið saman við þá sem ekki stunda íþróttir og eru í lélegri þjálfun (Þórólfur 

Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 1994). Þessi staðreynd sýnir 

hversu mikilvægt íþróttastarfið er sem forvörn og því þarf að vinna markvisst að því að 

fá börn og unglinga til að stunda íþróttir og halda þeim í íþróttum þannig að það verði 

hluti af þeirra lífstíl. Íþróttaiðkun unglinga hefur einnig jákvæð áhrif á hið daglega líf, 

því þeir sem stunda íþróttir fá að jafnaði hærri einkunnir, telja sig betur undirbúna og 

líður betur í skólanum, ásamt því að hafa meira sjálfstraust og þjást síður af andlegum 

sjúkdómum (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994).  

Þegar kemur að gildi íþrótta eru ýmiss konar gildi sem lögð er áhersla á í íþróttastarfinu 

sem geta haft jákvæð áhrif á viðhorf og hegðun iðkenda (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

1994). Þjálfarar og leiðbeinendur þessara iðkenda eru hér í lykilhlutverki. Hvernig þeir 

sinna sínu hlutverki hefur áhrif á iðkendurna. Leggi þeir til dæmis mikla áherslu á 

skaðsemi vímuefna í sinni þjálfun þá hefur það áhrif á viðhorfið sem iðkendurnir hafa á 

málefnið. Því er mikilvægt að þjálfarar og leiðbeinendur leggi áherslu á heilbrigt líferni, 

heiðarleika og drengilega framkomu og auki þannig gildi íþróttastarfsins (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 1994). 
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1.1.2  Hlutverk ÍSÍ og íþróttafélaga 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands ásamt íþróttafélögunum í landinu gegna 

veigamiklu hlutverki þegar kemur að hreyfingu barna og unglinga. Tölfræði ÍSÍ (2006) 

fyrir árið 2004 sýnir að börn eru að hefja íþróttaiðkun fyrr á lífsleiðinni og að fjöldi 

iðkenda er um og yfir 3000 í hverju aldursþrepi í aldurshópnum 7-17 ára þar sem mestur 

fjöldi iðkenda er í kringum 13 ára aldurinn eða um það bil 5500 iðkendur. Það er 

óraunhæft markmið íþróttahreyfingarinnar að ætlast til að allir stundi skipulagt 

íþróttastarf en markmiðin ættu að vera þau að fá sem flesta iðkendur til að stunda 

skipulagt íþróttastarf á barnsaldrinum og síðan að reyna að halda sem flestum þeirra í 

skipulögðu íþróttastarfi sem lengstan hluta ævinnar. Það að fá börn og unglinga til að 

stunda hreyfingu er mjög mikilvægt því samkvæmd Menntamálaráðuneytinu (2000) þá 

eru þeir einstaklingar sem stunda einhvers konar hreyfingu á uppeldisárum sínum 

líklegri til að gera það einnig á fullorðinsárunum. 

Samkvæmt ÍSÍ (1997) eru markmiðin við barna- og unglingaþjálfun eftirfarandi: 

• 8 ára og yngri: að auka hreyfiþroskann, að íþróttaiðkunin sé skemmtileg og að 

iðkendum líði vel, ásamt því að tryggja að fyrstu kynnin verði jákvæð og veki 

áhuga sem endist alla ævina 

• 9-12 ára: að auka hreyfifærnina með fjölbreyttri þjálfun og huga að markvissri 

þol- og kraftþjálfun 

• 13-19 ára: að auka þjálfunarálagið og hefja sérhæfingu 

• Öll aldursstigin: að leggja ríka áherslu á félagsstarfið og að öllum einstaklingum 

séu skapaðar aðstæður til íþróttaiðkunar út frá eigin forsendum 

Lykilatriðin í barna- og unglingaþjálfun eru eiginlega tvö. Mikilvægt er að fá sem flesta 

til að stunda skipulagt íþróttastarf. Það er gert með því að bjóða alla velkomna í 

íþróttastarfið. Allir eigi jafnan rétt til íþróttaiðkunar og að starfið í heild sinni sé sem 

fjölbreyttast. Hjá börnum á til dæmis þjálfunin að vera aðalatriðið en keppnin aukaatriði 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 1997). Frammistaða og árangur í keppni á ekki 

að vera lykilatriðið þegar kemur að barna- og unglingaþjálfun heldur á að leyfa öllum að 

taka þátt í starfinu á jafnréttisgrundvelli. Þessu er meðal annars náð með því að allir 

þátttakendur fái sömu verðlaun fyrir þátttökuna í keppni. Hins vegar að reyna að halda 

iðkendum í íþróttastarfinu. Samkvæmt tölfræði ÍSÍ (2006) verður mikið brottfall úr 

skipulögðu íþróttastarfi á unglingsárunum. Árið 2004 iðkuðu 5500 þrettán ára 
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einstaklingar íþróttir á móti um það bil 2000 nítján ára einstaklingum (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2006). Þessar upplýsingar gefa til kynna mikið brottfall 

unglinga úr skipulögðu íþróttastarfi og því ætti íþróttahreyfingin í heild að vinna 

markvisst að því að hindra það. Helstu ástæður brottfalls úr íþróttum eru; einhæfur 

félagsskapur, of mikil áhersla á keppni og árangur, óánægja með eigin getu, óánægja 

með þjálfarann og meiðsl, vegalengd og fjárhagur (Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands, 2007). Íþróttahreyfingin getur að hluta til eða öllu leyti haft jákvæð áhrif á 

þessar brottfallsástæður, það er hindrað að þær verði ástæður fyrir brottfalli. ÍSÍ (2007) 

gefur upp þrjú lykilatriði til að hindra brottfall úr íþróttum: 

1. Með því að skapa þau félagslegu tengsl sem iðkendur vænta af starfinu: 

Það að leika sér er börnum eðlislægt og þá skiptir staður eða tími engu máli. 

Þegar íþróttaiðkun barna hefst vonast þau til að geta haldið áfram að leika sér í 

íþróttastarfinu, en því miður er það ekki alltaf raunin (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2007). Vináttan er börnum mikilvæg en oft á tíðum er 

börnum skipt í hópa eftir mismunandi aðferðum, svo sem eftir kyni, aldri og 

getu, sem leiðir stundum til aðskilnaðar vina (Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands, 2007). Þessi staðreynd getur dregið úr ánægjunni við íþróttaiðkun og 

þannig minnkað félagslegu tengslin.  

 

2. Með því að auka áhersluna á fjölbreytni, leik og skemmtun, en því er náð með 

því að láta þátttökuna skipta meira máli en árangur og að öllum sé sinnt jafnt 

óháð getu: 

Menntun þjálfara skiptir miklu máli varðandi þennan punkt. Íþróttahreyfingin 

hefur markað sér skýra stefnu í þjálfaramálum þar sem allir þjálfarar sem starfa á 

hennar vegum eiga að hafa menntun til þeirra starfa sem þeir inna af hendi innan 

hreyfingarinnar (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 1997). Út frá þessari 

stefnu þá eiga þjálfarar að hafa vitneskju um mikilvægi fjölbreytileika í þjálfun, 

að sérhæfing innan ákveðinnar íþróttagreinar eigi ekki að hefjast of snemma og 

að þeir séu fyrirmyndir í öllu sem þeir taka sér fyrir hendur. Íþróttafélög og 

deildir eiga að hvetja börn og unglinga til að stunda fleiri en eina íþróttagrein og 

hafa samvinnu sín á milli um að skapa iðkendum tækifæri til þess (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 1997).  
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3. Með því að foreldrar sýni áhuga á íþróttaiðkun barna sinna: 

Foreldrar setja sívaxandi kröfur á íþróttahreyfinguna um vandað og ábyrgt starf, 

góða skipulagningu og hæfa leiðbeinendur (Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands, 1997). Þessar kröfur eru réttmætar enda á starfið að vera faglegt. En því 

miður þá líta sumir foreldrar á íþróttastarfið sem „barnapössun“ og sýna starfinu 

og barninu ekki nægan áhuga. Það er ekki nóg að foreldrar geri kröfur til 

íþróttahreyfingarinnar heldur þurfa þeir að taka virkan þátt í starfinu. 

Íþróttahreyfingin aftur á móti þarf að kynna starfið vel fyrir foreldrum og hvetja 

þá til þátttöku í starfinu. Þannig getur starfið orðið betra fyrir alla aðila. 

Í kjölfar sinnar rannsóknar gaf Norges Idrettsforbundet (2002) út sjö atriði sem 

íþróttahreyfingin gæti unnið að til að fá fleiri iðkendur og hindra brottfallið: 

I. Íþróttafélögin þurfa duglega leiðbeinendur og þjálfara 

II. Meiri íþróttir og líkamleg hreyfing leiðir til betri heilsu – lágmark 60mín 

hreyfing á dag fyrir börn og unglinga 

III. Íþróttasvæðin þurfa að vera aðgengileg fyrir börn og unglinga 

IV. Auka magn og gæði í íþróttakennslunni 

V. Aukin gleði gefur aukinn áhuga og meiri þátttöku í starfinu 

VI. Skapa umhverfi þannig að unglingar fái áhuga á því að fara út í þjálfun, 

stjórnarstörf og dómgæslu 

VII. Hækka æfingagjöld fyrir gott þjálfunartilboð 

 

1.2.  KSÍ 

KSÍ hefur sett fram stefnumótun um þjálfun barna og unglinga sem hefur það að 

leiðarljósi að knattspyrnuiðkun skuli vera þroskandi líkamlega, félagslega og sálrænt. 

Markmið KSÍ með þessari stefnumótun er að það skapist aðstæður fyrir fleiri iðkendur 

til að njóta sín við knattspyrnuiðkun og innan knattspyrnuhreyfingarinnar. Með þessu 

markmiði vill KSÍ að það skapist aðstæður fyrir þá iðkendur sem vilja verða afreksmenn 

sem og aðstæður fyrir þá sem ekki kjósa þá leið. Þannig fá allir möguleika til að stunda 

knattspyrnu út frá eigin forsendum. Hugmyndafræði KSÍ með þessari mótun er að 

marka ramma fyrir aðildarfélögin til að vinna eftir við barna- (12 ára og yngri) og 
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unglingaþjálfun (13-19 ára) ásamt því að ekki sé gerður greinarmunur á 

aldursflokkaskiptingu milli kynjanna.  

Hér að neðan má sjá þau atriði sem KSÍ setur fram í þessari stefnumótun fyrir 13-16 ára 

einstaklinga, en stefnumótunina í heild má sjá í viðauka B (Knattspyrnusambandi 

Íslands, 2008b):  

 Þjálfun byggist meira en áður á þoli, krafti og hraðaæfingum ásamt liðleikaþjálfun 

 Viðhalda og bæta áður lærða tæknilega færni 

 Auka skilning á leikfræðilegum atriðum 

 Skapa félagslega jákvæðar aðstæður og umhverfi með knattspyrnustarfinu. 
Sérstök áhersla sé lögð á að skapa unglingum félagslega góðar aðstæður innan 
félagsins. Til þess skulu öll tækifæri sem bjóðast til hópþátttöku, hópferða og 
félagslegra athafna innan vallar sem utan nýtt til hins ýtrasta 

 Kynna keppnis- og afreksíþróttamennsku og þann hugsunarhátt sem nauðsynlegur 
er til að árangur náist 

 Kynna þá möguleika sem bjóðast þeim sem vilja iðka knattspyrnu sem líkamsrækt 
og vegna félagsskaparins 

 Æfingar séu fjölþættar 

 Sérhæfing hefjist 

 Fræðsla um vöxt og þroska fari fram 

 Fræðsla um heilbrigðan lífsstíl fari fram 

 Allir unglingar fái tækifæri til æfinga og keppni miðað við þroska og getu 

 Öll félög sjái til þess að skapa sem jöfnust tækifæri til að sunda knattspyrnu sem 
keppnisíþrótt annars vegar og líkamsrækt hins vegar 

 Leikið verði í 11 manna liðum. Einnig verið áfram leikið í 7 manna liðum 

 Fyrir 13 og 14 ára skal keppni fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og 
landsvísu og hugsanlega erlendis. Lið sem og einstaklingar vinna til verðlauna 

 Fyrir 15 og 16 ára skal keppni fara fram á félags-, héraðs-, landshluta- og 
landsvísu og erlendis. Árangur í keppni orðin markmið sem stefnt er að og 
þjálfunin miðast við. Lið sem og einstaklingar vinna til verðlauna  
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1.2.1  Þjálfararéttindi 

Knattspyrnusambandi Íslands (KSÍ) hefur verið leiðandi sérsamband innan ÍSÍ hvað 

varðar menntun knattspyrnuþjálfara. Sambandið hefur verið að aðlaga menntunarkerfi 

sitt að evrópska knattspyrnusambandinu (UEFA) og mótað þrepaskipt menntunarkerfi 

sem er viðurkennt af UEFA. Menntunarkerfi KSÍ er skipt í sjö þrep, þar sem fjögur 

fyrstu þrepin veita próftökurétt fyrir KSÍ – B gráðu. Næstu þrjú þrep veita síðan 

próftökurétt fyrir KSÍ – A gráðu (Knattspyrnusamband Íslands, 2008a). Með þessu 

öfluga menntunarstarfi hefur KSÍ getað sett auknar kröfur til aðildarfélaga sinna um 

lágmarkskröfur sem þjálfarar verða að hafa til að þjálfa ákveðna aldurshópa og í 

ákveðnum deildum. 

Janus Guðlaugsson (1995) segir að margir eldri knattspyrnumenn snúa sér oft að þjálfun 

yngri aldursflokka og notist þá aðallega við þjálfunaraðferðir sem þeir sjálfir hafa 

kynnst á sínum leikmannaferli, en að þeim sjáist oft yfir þann grundvallarmun sem er á 

líkamlegum, andlegum og sálrænum þroska barns og fullþroska einstaklingi. Með 

auknu framboði á þjálfaranámskeiðum og auknum kröfum um réttindi þjálfara hefur 

KSÍ verið að vinna markvisst að því að hindra að þetta gerist í þjálfun yngri 

aldursflokka.  

 

1.3  Knattspyrnuþjálfun 

Til að fá nánari innsýn í heim knattspyrnunnar, sérstaklega þjálfun stúlkna var rætt við 

Ólaf Þór Guðbjartsson. Ólafur Þór hefur lokið öllum þjálfunarstigum KSÍ (UEFA A 

próf) og er í dag þjálfari U19 ára landsliðs kvenna. Hann hóf sinn þjálfaraferill árið 

1988 og hefur síðan þá þjálfað meðal annars hjá Haukum, Fjölni, Breiðablik og Val 

ásamt yngri landsliðum Íslands. Á þessum tíma hefur hann komið bæði að yngri flokka 

og meistaraflokks þjálfun. 

Það var margt forvitnilegt sem kom fram í þessu viðtali, svo sem atriði sem tengjast 

knattspyrnu almennt sem og atriði varðandi þjálfun stúlkna. Þau atriði sem komu fram 

verða tekinn inn þar sem við á í umræðukaflanum og í lokaorðunum. 

 



Kennaraháskóli Íslands - Íþróttafræðisetur Lokaritgerð til B.S. prófs 

Brottfall stúlkna úr knattspyrnu  12 Anna María Björnsdóttir 
 

1.4  Fyrri rannsóknir 

Engar fyrri rannsóknir fundust sem voru sambærilegar og þessi í uppbyggingu en hér að 

neðan verður komið inn á nokkrar rannsóknir sem fjalla um viðfangsefnið á einn eða 

annan hátt. Í fyrri hluta kaflans verður fjallað um íslenskar rannsóknir en í þeim síðari 

um erlendar rannsóknir 

 

1.4.1  Íslenskar rannsóknir 

Tvær rannsóknir fundust sem fjalla um brottfall í knattspyrnu. Fyrri rannsóknin var gerð 

árið 1997 þar sem kannað var hve margir af þeim leikmönnum í U16 sem tóku þátt á 

Norðurlandamótinu frá 1990 væru enn að spila knattspyrnu þegar rannsóknin fór fram. 

82,7% þátttakanda voru ennþá að spila knattspyrnu þegar rannsóknin var gerð en 16,5% 

voru hættir knattspyrnuiðkun. Þátttakendur í rannsókninni voru bæði strákar og stelpur 

og ekki var kannað hvaða ástæður voru fyrir því að þátttakendur hættu 

knattspyrnuiðkun. (Ása Dagný Gunnarsdóttir, 1997) Síðari rannsóknin var gerð árið 

1999 þar sem kannað var hvað orðið hafi um ungt og efnilegt knattspyrnufólk á 

Akureyri. Þátttakendur (n=33) voru af báðum kynjum, fædd árið 1975 eða 1976 og 

höfðu verið að æfa knattspyrnu með KA og Þór árið 1989. Helstu niðurstöður voru þær 

að 73% þátttakanda voru hættir knattspyrnuiðkun þegar rannsóknin fór fram, þar af 69% 

stúlkna (9 af 13). Flestir þátttakanda hættu knattspyrnuiðkun á aldrinum 16-19 ára. 

Þegar ástæður brottfallsins voru skoðaðar kom í ljós að flestir nefndu 

„leiðinlegur/lélegur þjálfari“, „enginn af félögunum var að æfa“ og „valdi aðra 

íþróttagrein“. (Erna Lind Rögnvaldsdóttir, 1999) 

Tvær rannsóknir hafa verið framkvæmdar þar sem kannað er brottfall úr íþróttum. 

Þorlákur Karlsson og Ingibjörg Kaldalóns framkvæmdu fyrri rannsóknina og var hún 

framkvæmd árið 1994 á grunnskólanemendum í 8.bekk. Helstu niðurstöður voru þær að 

mun fleiri stúlkur (41,3%) voru hættar skipulagðri íþróttaiðkun samanborið við pilta 

(26,8%). Helstu ástæðurnar sem stelpurnar gáfu upp fyrir brottfallinu sjást í töflu 1. 

Síðari rannsóknin var framkvæmd á framhaldsskólanemendum árið 1999 af Vöku 

Rögnvaldsdóttur og Þórði Jenssyni. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að 89% 

stúlkna höfðu á einhverjum tímapunkti stundað skipulagðar íþróttir á móti 93% drengja. 

Brottfall stúlkna úr skipulagðri íþróttaiðkun var 67% en 51% hjá drengjum. Ástæður 

brottfallsins hjá stúlkunum sjást í töflu 2.



Kennaraháskóli Íslands - Íþróttafræðisetur Lokaritgerð til B.S. prófs 

Brottfall stúlkna úr knattspyrnu  13 Anna María Björnsdóttir 
 

Tafla 1 sýnir hlutfallslega (%) hversu margir 
þátttakendur (stelpur) nefndu eftirtaldar ástæður 
sem hluti brottfallsins (n=416). 

Tafla 2 sýnir hlutfallslega (%) hversu margir 
þátttakendur (stelpur) nefndu eftirtaldar ástæður 
sem hluti brottfallsins (n=82).

Ástæður Prósenta 
Félagsskapurinn 43,3 
Einhæft starf 16,0 
Lítil geta 12,5 
Þjálfarinn/einhæfar æfingar 6,4 
Ytri aðstæður 5,9 

Ástæður Prósenta 
Nota tímann í annað 48,0 
Nám tekur tíma 48,0 
Önnur íþróttagrein 35,0 
Meiðsl 28,0 
Kostnaður 26,0 

(Þorlákur Karlsson og Ingibjörg Kaldalóns, 1994) (Vaka Rögnvaldsdóttir og Þórður Jensson, 1999) 

 

1.4.2  Erlendar rannsóknir 

Tvær spænskar rannsóknir hafa kannað ástæður brottfalls hjá annars vegar spænskum 

íþróttaiðkendum (11 mismunandi íþróttagreinar) og hins vegar hjá sundmönnum. 

Rannsóknirnar fóru þannig fram að þátttakendur svöruðu spurningarlista þar sem meðal 

annars 29 ástæður fyrir brottfallinu voru skoðaðar. Svarmöguleikunum var gefinn 

talnaskali frá 1 (alls ekki mikilvægur) til 5 (mjög mikilvægur) þannig að hægt væri að 

reikna út meðal annars meðaltal. Helstu niðurstöður rannsóknanna sjást í töflu 3. 

Tafla 3 sýnir grunnupplýsingar og þær ástæður sem höfðu mikil og lítil áhrif á brottfallið. 

Grunnupplýsingar Fjöldi (n) 561* 60** 
 Kyn Bæði Bæði 
  Íþróttagrein 11 Sund 
Mikil áhrif á brottfallið Hafði annað að gera M=2,82 M=3,47 
 Frammistaðan batnaði ekki   M=2,39 
 Æfingarnar of erfiðar   M=2,39 
 Líkaði ekki við þjálfarann M=2,35 M=2,21 
 Ekki nógu gaman   M=2,05 
 Þetta var leiðinlegt   M=2,05 
 Liðsandi ekki góður M=2.08   
 Engin liðsvinna M=1,96   
  ekki eins góður og mig langaði að vera M=1,92 M=2,08 
Lítil áhrif á brottfallið Líkaði ekki við viðurkenningarnar M=1,44 M=1,49 
 Ég var of gamall/gömul M=1,48   
 Kynntist ekki nýjum vinum M=1,51   
 Foreldrar og vinir vildu ekki að ég syndi   M=1,36 
  Fannst ekki nógu mikilvægur   M=1,50 

(O. Molinero, A. Salguero, C. Tuero, E. Alvarez, S. Márquez, 2006*; A. Salguero, R. Gonzalez-Boto, C. 

Tuero, S. Marquez, 2003**) 
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Í Noregi hefur íþróttaiðkun barna og unglinga (8-24 ára) verið rannsökuð undanfarin ár, 

þar sem spurningarlisti hefur verið lagður fyrir yfir 1100 þátttakendur í hvert skipti. 

Niðurstöður sýna að árið 2002 stunduðu 34% þátttakenda skipulagt íþróttastarf 

samanborið við 38% árið 2000 og 43% árið 1992. Mun fleiri strákar (40%) iðka 

skipulagðar íþróttir heldur en stelpur (26%) og er iðkunin mest í aldurshópnum 8-15 ára 

(46%) samanborið við 28% 16-19 ára og 15% 20-24 ára. Ástæður brottfalls úr íþróttum 

sjást í töflu 4. 

Tafla 4 sýnir hlutfallslega (%) hversu margir þátttakendur nefndu eftirtaldar ástæður sem hluti brottfallsins 

Ástæður brottfalls 1996 1998 2000 2002 

Leiðinlegt/missti áhugann 45 40 42 30 
Ekki tími vegna náms 27 28 19 16 
Óska eftir meiri tíma fyrir önnur áhugamál 13 15 10 9 
Meiðsl 9 12 15 12 
Óánægð með þjálfunarskipulagið 8 15 10 0 
Óska eftir meiri tíma fyrir vini 7 9 11 0 

(Norges Idrettsforbundet, 2002) 

 

1.5  Rannsóknarspurningar og tilgátur 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða ástæður brottfalls hjá stúlkum úr knattspyrnu og 

var rannsóknin unnin út frá eftirfarandi rannsóknarspurningu: „Hverjar eru helstu 

ástæðurnar fyrir brottfalli stúlkna úr knattspyrnu?“. Ásamt því að kanna brottfallið voru 

nokkur önnur atriði sem tengjast knattspyrnuiðkun skoðuð og því var rannsóknin einnig 

unnin út frá tveimur undirrannsóknarspurningum: „Hvenær hætta stúlkur 

knattspyrnuiðkun?“ og „Hætta þær alveg íþróttaiðkun/hreyfingu?“ 

Lykilástæða þess að viðfangsefnið varð fyrir valinu var sú að höfundur hafði myndað 

sér ákveðnar tilgátur um efnið út frá eigin reynslu sem leikmaður og þjálfari í 

knattspyrnu. Tilgáturnar eru eftirtaldar: a) kynþroskaaldurinn eða svokallað gelgjuskeið 

er erfiður tími fyrir stúlkur og því hætta margar knattspyrnuiðkun á þeim aldri, b) 

ástæður brottfallsins geta verið margar en lélegur félagsandi í flokknum og önnur 

áhugamál spila þar stóran þátt, og c) eftir að knattspyrnuiðkun lýkur stunda margar af 

þeim aðrar íþróttir eða hreyfingu.  
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2.0  Aðferð 

Þessi rannsókn er unnin í samstarfi við Íþróttasamband Íslands (ÍSÍ). Til að fá 

iðkendalista frá ÍSÍ þurfti að fá samþykki frá viðkomandi íþróttafélögum. Haft var 

sambandi við þau tvö íþróttafélög sem skoða átti, þ.e. Knattspyrnufélag Akureyrar (KA) 

og Íþróttafélagið Þór Akureyri, og gáfu þau leyfi til að fá listana afhenta. Bæði félögin 

sýndu þessari rannsókn mikinn áhuga og óskuðu eftir því að fá niðurstöðurnar að 

verkefni loknu. Í úrtakinu voru einungis þær sem voru hættar að æfa knattspyrnu 

gjaldgengar. Til að ganga úr skugga um það var í fyrsta lagi farið í gagnabanka 

Knattspyrnusambands Íslands (KSÍ) og þær stúlkur sem voru að spila árið 2007 fundnar 

og í öðru lagi var haft samband við þjálfara liðanna sem þær voru skráðar í til að fá 

staðfestingu á því að þær væru enn að æfa knattspyrnu. Þær stúlkur voru síðan 

útilokaðar frá úrtakinu.  

 

2.1  Þátttakendur 

Þýðið í rannsókninni voru 125 stelpur, þ.e. þær stelpur sem spiluðu með 4. og/eða 

3.flokk kvenna hjá KA eða Þór árið 2002. Þessar stelpur eru fæddar á árunum 1987-

1990, þ.e. 18-21 árs þegar rannsóknin fór fram, en þær stelpur sem spiluðu með þessum 

flokkum en voru fæddar síðar, þ.e. spiluðu upp fyrir sig, voru ekki gjaldgengar í þýðið. 

Úrtakið úr þýðinu voru síðan þær stelpur sem eru hættar að spila knattspyrnu í dag, og 

voru það 105 stelpur. Af þeim svöruðu 78 spurningarlistanum eða 74,3%.   

 

2.2  Rannsóknaraðferð 

Í þessu lokaverkefni er notast við megindlega rannsókn, þar sem hannaður var 

spurningarlisti sem lagður var fyrir þátttakendurna (sjá spurningarlista í viðauka A). Í 

spurningarlistanum voru 15 spurningar sem tengdust efni rannsóknarinnar. 

Lykilspurning spurningarlistans var: „Hverja telur þú helstu ástæðuna fyrir því að þú 

hættir í knattspyrnu?“ Upplýsingasöfnunin fór fram í gegnum síma, þar sem reynt var 

að hafa samband við alla í úrtakinu. Því miður þá náðist bara í 77 af 105 stelpum. Þær 
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sem náðist í sýndu jákvætt viðhorf til þátttöku og svöruðu allar spurningunum 

samviskusamlega. 

2.3  Úrvinnsla gagna 

Svör þátttakendanna voru slegin inn í SPSS 12.0 (Statistical Package for the Social 

Sciences) forritið og grunnniðurstöður unnar þar. Lýsandi tölfræði var að mestu notuð. 

Gröf og myndir voru síðan unnar í Excel forritinu en Word forritið var notað við 

uppfærslu á sjálfu verkefninu. 
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3.0  Niðurstöður 

Fjöldi þátttakenda í rannsókninni var 78 stelpur sem æfðu knattspyrnu með 4. og 

3.flokki Þórs og KA árið 2002. Þátttakendurnir voru á aldrinum 18-22 ára (fæddar 

1987-1990) þegar rannsóknin fór fram og var meðalaldurinn 19,4 ár. 

Hér að neðan verða birtar helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Í byrjun verður farið yfir 

upphaf og lok knattspyrnuiðkunar, svo sem hvenær þær byrjuðu og af hverju ásamt því 

hvenær þær hættu.  Þá verður farið yfir ýmsar niðurstöður sem tengjast tímanum sem 

þær stunduðu knattspyrnu, svo sem hvort nægilegur tími hafi verið fyrir skólann og 

önnur áhugamál. Síðan verða ástæðurnar fyrir því af hverju þær hættu skoðaðar. Í lokin 

verða íþrótta- og tómstundaiðkun þátttakenda eftir að knattspyrnuiðkun lýkur skoðaðar. 

 

3.1  Upphaf og lok knattspyrnuiðkunar 

Stærstur hluti þátttakenda byrjaði að stunda knattspyrnu eftir 7 ára aldur, eða 79,3% 

(n=77) á meðan 20,8% þátttakenda byrjaði 6 ára eða yngri. Aðeins 1,3% þátttakenda, 

eða einn einstaklingur byrjaði þriggja ára eða yngri. 

 

Mynd 2 sýnir hlutfallslega hvenær þátttakendur byrjuðu að æfa knattspyrnu (n=77). 
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Það eru aðallega tvær ástæður sem þátttakendur nefna fyrir því að byrja að stunda 

knattspyrnuæfingar, annars vegar „fór með vini/vinum“ (46,7%; n=75) og hins vegar 

„eigin áhugi á íþróttum“ (36,0%). Alls nefndu 82,7% annan hvorn þessara 

svarmöguleika. Aðrir svarmöguleikar hafa mun minna gildi, því einungis 13,4% nefndu 

annað hvort „hvatning frá foreldrum“ eða „systkini í íþróttum“, og 4,0% sögðust hafa 

byrjað eftir „ábendingu frá íþróttakennara“. 

 

Mynd 3 sýnir hlutfallslega ástæður þess að þátttakendur byrjuðu að stunda knattspyrnu (n=75). Einungis 
mátti velja einn svarmöguleika hér. 
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Það er nokkur dreifing á því hvenær þátttakendur hætta að stunda knattspyrnu, en að 

meðaltali hættu þátttakendur rétt rúmlega 15 ára. Þó sést að 72,8% (n=77) hætta á 

aldursbilinu 14-16 ára. Einnig sést að 14,3% þátttakenda skila sér upp í 2.flokk. 

 
Mynd 4 sýnir hlutfallslega hversu gamlir þátttakendurnir voru þegar þeir hættu að stunda knattspyrnu 

(n=77). 
 

Það finnst marktæk neikvæð fylgni milli þess hvenær þátttakendur byrja 

knattspyrnuiðkun og hvenær þeir hætta (r=-0,256: p=0,024). Þetta þýðir að þeim mun 

fyrr sem þátttakendur hófu knattspyrnuiðkun þeim mun fyrr hætta þeir. 
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Mynd 5 sýnir fylgni milli þess hvenær þátttakendur byrja og hætta að iðka knattspyrnu (n=77). 

3.2  Á meðan knattspyrnuiðkunin stóð 

Níu af hverjum tíu (89,6%; n=77) þátttakendum finnst að minnsta kosti hæfilegur tími 

til að stunda skólann og þrír af hverjum fjórum (75,3%; n=77) finnst að minnsta kosti 

hæfilegur tími til að stunda önnur áhugamál. Milli þessara tveggja spurninga fannst 

marktæk jákvæð fylgni (r=0,324: p=0,004). Það þýðir að þeir þátttakendur sem hafa 

tíma fyrir önnur áhugamál höfðu einnig tíma fyrir skólann samhliða æfingum. 

 

Mynd 6 sýnir hlutfallslega hversu mikill tími þátttakendum fannst til að stunda önnur áhugamál og 
skólann samhliða æfingum (n=77). 
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68,9% (n=77) þátttakanda fannst sem þeir stæðu sig vel eða mjög vel í knattspyrnu 

samanborið við jafnaldra og einungis 2,6% fannst sem þeir stæðu sig illa. Enginn 

þátttakanda svaraði að þeir hafi staðið sig mjög illa.  

 

Mynd 7 sýnir hlutfallslega hvernig þátttakendur töldu sig  
standa í knattspyrnu miðað við jafnaldra (n=77), 

Einungis 9,1% (n=77) þátttakenda fannst knattspyrna leiðinleg eða mjög leiðinleg þegar 

þeir hættu á meðan 79,3% þátttakenda fannst hún skemmtileg eða mjög skemmtileg. 

74% (n=77) þátttakenda líkaði vel eða mjög vel við þjálfarann áður en þeir hættu en 

9,1% þátttakenda líkaði illa eða mjög illa við hann. Það fannst marktæk jákvæð fylgni 

(r=0,323: p=0,004) milli þessara tveggja spurninga, það er þeim mun jákvæðara viðhorf 

sem þátttakendur höfðu til knattspyrnu þegar þeir hættu þeim mun betur líkaði þeim við 

þjálfarann þegar þeir hættu. 

 

Mynd 8 sýnir hlutfallslegar hvernig þátttakendum fannst knattspyrna þegar þær hættu og hvernig þeim 
líkaði við þjálfarann áður en þeir hættu (n=77). 
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3.3  Af hverju hætta stelpurnar í knattspyrnu 

Þátttakendur nefna ýmsar ástæður fyrir því af hverju þeir hættu knattspyrnuiðkun. Þær 

helstu eru „fékk önnur áhugamál“ (58,4%; n=77), „lélegur félagsandi innan flokksins“ 

(42,9%), „meiðsl“ (39,0%) og „ekki tími til að æfa vegna vinnu“ (29,9%). Tæplega 

25% þátttakenda nefna „vinirnir hættu í knattspyrnu“ og „nýir vinir utan íþróttanna“. 

Aðrar ástæður voru nefndar en í hlutfallslega í færri tilfellum. 

 

Mynd 9 sýnir hlutfallslega hversu oft þátttakendur nefndu hinar ýmsu ástæður fyrir því að þeir hættu 
knattspyrnuiðkun (n=77). Hér mátti nefna eins margar ástæður og þátttakendur vildu. 
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3.4  Íþróttir og tómstundir eftir knattspyrnuiðkun 

Stór hluti eða 91,0% (n=77) þátttakenda hafa stundað aðrar íþróttir eða hreyfingu eftir 

að knattspyrnuiðkun lauk. Þar af hafa 45,5 % þátttakenda farið í annað skipulagt 

íþróttastarf hjá íþróttafélagi. Einungis 9,1% þátttakenda hafa ekki stundað neinar íþróttir 

eða hreyfingu eftir að þeir hættu knattspyrnuiðkun. 

 

Mynd 10 sýnir hlutfallslega hvort og þá hvernig þátttakendur hafa æft eftir að þeir hættu í knattspyrnu 
(n=77). 

 

Hvað varðar annað tómstundarstarf þá hafa 19,5% (n=77) þátttakenda farið í annað 

tómstundarstarf, svo sem tónlist, skátastarf, björgunarsveit og leiklist á meðan 80,5% 

þátttakenda hafa ekki gert það. 
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4.0  Umræður 

Hér að neðan verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær skoðaðar frá 

ýmsum hliðum. Rannsóknarspurningunum verður svarað og skoðað hvort tilgáturnar 

stóðust eða féllu. Kaflanum verður skipt í þrennt þar sem tvö fyrstu atriðin tengjast 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Annars vegar verður fjallað um upphaf og lok 

knattspyrnuiðkunar og hins vegur um ástæður brottfallsins úr knattspyrnu. Í lok kaflans 

koma nokkur góð ummæli sem þátttakendur höfðu um viðfangsefni rannsóknarinnar.  

 

4.1  Upphaf og lok knattspyrnuiðkunar 

Stór hluti þátttakanda (79,3%) hófu knattspyrnuiðkun 7 ára eða eldri. Samkvæmt 

iðkendatölum frá ÍSÍ virðist vera sem upphaf íþróttaiðkunar, þar á meðal knattspyrnu sé 

að færast neðar, það er að segja að iðkendur byrji fyrr að stunda skipulagðar íþróttir 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2006). Þess ber þó að geta að þeir þátttakendur 

sem tóku þátt í þessari rannsókn voru að hefja sína íþróttaiðkun upp úr 1995, og á þeim 

tíma hófst íþróttaiðkun síðar borið saman við nútímann. Það að íþróttaiðkun sé að 

hefjast fyrr á lífsleiðinni er jákvæð þróun svo lengi sem íþróttastarfið er framkvæmt af 

fagmennsku og að unnið sé eftir stefnumótun ÍSÍ. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar þá er félagslegi þátturinn lykilástæða þess að 

þátttakendur hófu knattspyrnuiðkun, þar sem tæplega helmingur þátttakenda (46,7%) 

hóf knattspyrnuiðkun því vinur/vinir voru að stunda hana. Önnur lykilástæða er eigin 

áhugi á íþróttum, en 36% þátttakanda nefndu þá ástæðu. Engar fyrri rannsóknir spyrja 

sambærilegrar spurningar, það er af hverju þátttakendur byrjuðu í íþróttum. Fyrri 

rannsóknir (Þorlákur Karlsson og Ingibjörg Kaldalóns, 1994; Norges Idrettsforbundet, 

2002) kanna þó af hverju þátttakendur eru að stunda íþróttir, og kemur þar í ljós að 

félagslegi þátturinn, það er vinatengslin skipta þó nokkuð miklu máli ásamt 

árangursþættinum, það er bæta sig og vera í góðu formi.  

Þátttakendur í rannsókninni hættu knattspyrnuiðkun rúmlega 15 ára að meðaltali, þar 

sem 72,8% hættu á aldursbilinu 14-16 ára. Þessar tölur eru nokkuð lægri en þær sem 
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Erna Lind Rögnvaldsdóttir (1999) fékk í sinni rannsókn en aftur móti hærri en þær sem 

að O. Molinero og félagar (2006) fengu hjá spænsku íþróttafólki. Niðurstöðurnar eru í 

samræmi við iðkendatölur ÍSÍ, þar sem mestur iðkendafjöldinn er í kringum 13 ára en 

eftir það fer iðkendum fækkandi (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2006). Einungis 

14,3% eða 11 af 77 þátttakendum náðu 2.flokksaldri, það er hættu 17 ára eða eldri. Á 

Akureyri eru tvö stór knattspyrnufélög, það er KA og Þór. Þessi félög eru aðskilin í 

yngri flokkunum en hafa samstarf í 2. og meistaraflokki kvenna. Þetta samstarf hófst 

fyrir nokkrum árum og var ástæðan líklega sú að iðkendafjöldinn var ekki nægilega 

mikill til að hafa tvö lið frá og með 2.flokki. Metnaður félaganna hefur líklega verið sá 

að ná sem bestum árangri en það hefur eftirvill valdið brottfalli hjá einhverjum stúlkum. 

Fyrir bæ eins og Akureyri getur verið mikilvægt að fá annað lið sem leggur ekki eins 

mikinn metnað í árangur heldur lið sem samanstendur af stelpum sem vilja æfa og spila 

knattspyrnu út frá öðrum forsendum, svo sem vináttu og félagslegum tengslum. 

Þegar borið var saman fylgnin milli þess hvenær þátttakendur hófu knattspyrnuiðkun og 

hvenær þeir hættu kom í ljós marktæk neikvæð fylgni. Það segir okkur það að þeim 

mun fyrr sem þátttakendur hófu knattspyrnuiðkun þeim mun seinna hættu þeir. Ástæðan 

fyrir þessari neikvæðu fylgni gæti mögulega verið vegna þess að þeir iðkendur sem 

byrja seinna eigi erfitt með að komast inn í hópinn og finni sig ekki félagslega innan 

hópsins. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í mótsögn við það sem Ólafur Þór 

Guðbjörnsson (2008) taldi, en hann er þeirra skoðunar að því seinna sem stúlkur byrja 

þeim mun lengur endast þær. Skoðun sína byggir hann á því að þeim mun seinna sem 

þær byrja þeim mun meiri líkur eru á því að þær velji íþróttagreinina sjálfar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að rúmlega ein af hverjum þremur valdi íþróttina 

út frá eigin áhuga. Því virðist sem niðurstöðurnar felli skoðun Ólafs á tvenna hátt. 

Annars vegar að þær endast lengur ef þær byrja fyrr og hins vegar að það séu meiri líkur 

á að þær stundi íþróttina lengur ef þær velja hana af eigin áhuga.  

 

4.2  Af hverju hættu stelpurnar knattspyrnuiðkun 

Það eru margar ástæður fyrir því af hverju þátttakendur hættu knattspyrnuiðkun. Hér að 

neðan verður fjallað um þær ástæðurnar sem voru hvað oftast nefndar af þátttakendum í 

þessari rannsókn. Í lok kaflans verður síðan samantekt um ástæður brottfallsins. 
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4.2.1  Önnur áhugamál 

Sú ástæða sem var hvað oftast nefnd, eða í 58,4% tilfella var „fékk önnur áhugamál“. 

Sú staðreynd að þessi ástæða var nefnd oftast í þessari rannsókn er í samræmi við 

niðurstöður fyrri rannsókna hérlendis (Vaka Rögnvaldsdóttir og Þórður Jensson, 1999) 

sem og erlendis (O. Molinero o.fl., 2006; A. Salguero o.fl., 2003; Norges 

Idrettsforbundet, 2002).  

Það að þessi ástæða var nefnd af yfir helmingi þátttakanda er mjög svo áhugaverð í ljósi 

þess að 75,3% þátttakenda taldi sig hafa að minnsta kosti hæfilegan tíma til að stunda 

önnur áhugamál samhliða æfingum. Einnig svöruðu 89,6% þátttakenda að þeir hefðu að 

minnsta kosti hæfilegan tíma til að stunda skólann samhliða æfingum. Það að stærstur 

hluti þátttakanda hafi tíma fyrir bæði skólann og önnur áhugamál samhliða æfingum en 

samt séu önnur áhugamál áhrifavaldur í brottfalli hjá svo stórum hópi þátttakanda leiðir 

af sér vangaveltur um hvaða áhugamál það séu sem þátttakendur leita frekar í. 

Spurningarlistinn var ekki hannaður til að sjá hvaða áhugamál þetta séu og er það að 

vissu leyti galli í hönnun hans. Það hefði verið áhugavert að sjá hvort þessi önnur 

áhugamál hafi verið tengd öðrum íþróttagreinum og/eða hreyfingu, það er að 

þátttakendur hafi valið aðra íþróttagrein fram fyrir knattspyrnuna. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að 91,0% þátttakenda stundaði aðrar skipulagðar íþróttir eða 

skipulagða hreyfingu eftir að knattspyrnuiðkun lauk. Það er mjög jákvætt að svo stór 

hluti þátttakenda hafi ekki hætt alveg í íþróttum eða að hreyfa sig eftir að 

knattspyrnuiðkuninni lauk, en það er umhugsunarefni fyrir knattspyrnuhreyfinguna ef 

þátttakendur hafi hætt knattspyrnuiðkun til að stunda aðrar íþróttir eða hreyfingu. Þess 

má geta að í mörgum viðtölum við þátttakendur kom fram að þeir hafi þurft að velja á 

milli íþróttagreina og hjá þeim varð önnur íþróttagrein en knattspyrna fyrir valinu.  

 

4.2.2  Lélegur félagsandi innan flokksins og missti áhugann á íþróttinni 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 42,9% þátttakenda nefndi að lélegur félagsandi 

innan flokksins hafi verið ein af ástæðum brottfallsins og 20,8% sögðu að þeir hefðu 

misst áhugann á íþróttinni. Það að lélegur félagsandi og áhugaleysi á íþróttinni sé nefnt 

svona oft er í samræmi við erlendar rannsóknir (O. Molinero o.fl., 2006; Norges 

Idrettsforbundet, 2002).  
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Félagslegi þátturinn er eitt af lykilatriðunum í skipulögðu íþróttastarfi (KSÍ, 2008b; ÍSÍ, 

2007) og tengjast báðar þessar ástæður þeim þætti. Þegar skoðaðar eru innlendar 

(Þorlákur Karlsson og Ingibjörg Kaldalóns, 1994) og erlendar (O. Molinero o.fl., 2006; 

A. Salguero o.fl., 2003; Norges Idrettsforbundet, 2002) rannsóknir kemur í ljós að 

ástæður sem tengjast félagslega þættinum er nefndar af stóru hlutfalli þátttakenda.  

Það að svo stór hluti þátttakenda nefnir þessar tvær ástæður er áhugavert í ljósi þess að 

79,3% þátttakenda fannst knattspyrna skemmtileg eða mjög skemmtileg þegar þeir 

hættu. Út frá þessum niðurstöðum má álykta að margir þátttakendur hafi hætt 

knattspyrnuiðkun vegna lélegs félagsanda þrátt fyrir að finnast knattspyrnan sjálf 

skemmtileg eða mjög skemmtileg. 

 

4.2.3  Meiðsl 

Meiðsl er eitthvað sem flestir íþróttamenn kynnast einhvern tímann á ferlinum, og 

stundum eru þau það alvarleg að íþróttamaðurinn þarf að leggja íþróttabúnaðinn á 

hilluna. Í þessari rannsókn sögðust 39,0% þátttakenda að meiðsl hefðu haft áhrif á 

brottfall þeirra úr knattspyrnu. Þessar niðurstöður eru örlítið hærri en íslensk rannsókn 

sýndi (Vaka Rögnvaldsdóttir og Þórður Jensson, 1999) en mun hærri en það sem hefur 

fundist erlendis (Norges Idrettsforbundet, 2002). Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru 

skoðaðar nánar kemur í ljós að rúmlega 90% þátttakanda stundaði aðrar íþróttir eða 

hreyfingu eftir að knattspyrnuiðkun lauk, þar af rúmlega 45% aðrar skipulagðar íþróttir. 

Þessar niðurstöður gefa til kynna að meiðslin hjá þátttakendum voru ekki það slæm að 

þeir hefðu þurft að leggja íþróttabúnaðinn á hilluna. Því virðist sem tímabundin meiðsl 

hafi haft þau áhrif á þátttakendur að þeir hætta í knattspyrnu. Þetta getur gefið til kynna 

að meðhöndlun meiðsla hjá íþróttafélögunum hafi ekki verið nægilega góð. Einnig er 

áhyggjuefni að sjá svona stórt hlutfall þátttakanda nefna meiðsl sem hluti brottfallsins, 

og getur það gefið til kynna að eitthvað í þjálfuninni hafi ekki verið framkvæmt 

nægilega vel. Þegar markmiðin sem ÍSÍ (1997) gaf út um barna- og unglingaþjálfun eru 

skoðuð sést að á aldursbilinu 13-19 ára þá á þjálfunarálagið að aukast og sérhæfing að 

hefjast. Það að svo margir þátttakendur nefna meiðsl sem ástæða brottfallsins leiðir af 

sér spurningu um hvort þetta markmið hefjist of snemma. Eftirvill eru 13 ára stelpur 

ekki tilbúnir fyrir þessa aukningu í þjálfunarálaginu ásamt sérhæfingu og út frá því geta 
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meiðsl gert vart við sig. Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands og íþróttahreyfingin ættu 

þar af leiðandi að skoða þessa markmiðasetningu og eftirvill gera breytingar. 

 

4.2.4  Æfingatíðni 

Það voru tveir svarmöguleikar sem tengdust æfingatíðninni og voru nefndir af nokkuð 

mörgum þátttakendum. Annars vegar töldu 29,9% þátttakenda sig ekki hafa tíma til að 

æfa vegna vinnu og hins vegar töldu 22,1% þátttakenda að það hafi verið of mikið af 

æfingum. Í fyrri rannsóknum voru þessir svarmöguleikar ekki oft nefndir og/eða þeir 

voru ekki í boði. Þó kom fram í tveimur rannsóknum að þátttakendur töldu sig ekki hafa 

tíma til æfinga þar sem námið tók sinn tíma (Vöku Rögnvaldsdóttur og Þórðar Jensson, 

1999; Norges Idrettsforbundet, 2002).  

Í stefnumótun KSÍ (2008b) um þjálfun barna og unglinga kemur fram að iðkendur eiga 

að fá að stunda íþróttina út frá eigin forsendum. Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar 

virðist vera sem aðildarfélög KSÍ séu ekki að vinna nógu markvisst með þetta atriði, því 

ef iðkendur þurfa að hætta vegna þess að æfingatíðnin sé orðin það mikil þá eru þessir 

iðkendur ekki að fá möguleika til að stunda íþróttina út frá sínum forsendum.  

 

4.2.5  Vinirnir 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að vinirnir hafa mikil áhrif á að þátttakendur hófu 

knattspyrnuiðkun, en tæplega helmingur þátttakenda hóf knattspyrnuiðkun fyrir tilstilli 

vina. Vinirnir hafa einnig neikvæð áhrif á þátttakendur hvað viðkemur 

knattspyrnuiðkun, því það að vinirnir hættu í knattspyrnuiðkun hafði áhrif á brottfallið 

hjá 24,7% þátttakanda, nýir vinir utan íþróttanna höfðu áhrif á 24,7% þátttakenda og 

það að vinirnir skiptu um íþróttagrein hafði áhrif á 20,8% þátttakenda. Það að þessi 

sterku vinatengsl hafi mikil áhrif á brottfallið er í samræmi við niðurstöður innlendra 

(Erna Lind Rögnvaldsdóttir, 1999) og erlendrar (Norges Idrettsforbundet, 2002) 

rannsókna. 

Áhrif vinanna virðast vera óumflýjanleg þegar kemur að íþróttaiðkun og eru þessi áhrif 

bæði jákvæð og neikvæð. Í upphafi draga vinirnir vini á íþróttaæfingar og síðar meir 

hafa þeir áhrif á brottfall einstaklinganna úr íþróttinni/íþróttum. Svo virðist sem áhrif 

vina séu keðjuverkjandi, það er eins og Ólafur Þór Guðbjörnsson (2008) orðaði það: „ef 



Kennaraháskóli Íslands - Íþróttafræðisetur Lokaritgerð til B.S. prófs 

Brottfall stúlkna úr knattspyrnu  29 Anna María Björnsdóttir 
 

ein hættir er hætta á að hinar fylgi í kjölfarið“. Þetta eru áhrif sem erfitt er að vinna með 

fyrir íþróttahreyfinguna en líklega er eina ráðið að reyna að koma í veg fyrir að iðkandi 

hætti, sé það ekki gert er hætta á að fleiri hætti. 

 

4.2.6  Þjálfarinn 

Tillögulega fáir þátttakendur svöruðu þeim svarmöguleikum sem tengjast beint 

þjálfaranum. 10,4% þátttakanda svöruðu að þjálfarinn hafi verið ósanngjarn, 7,8% 

þátttakenda nefndi að áhugaleysi hans hafi haft áhrif á brottfall þeirra og 3,9% sögðu að 

hann hafi verið of kröfuharður. Samkvæmt ÍSÍ (2007) er óánægja með þjálfarann ein af 

lykilástæðum brottfalls úr íþróttum og samkvæmt innlendum (Erna Lind 

Rögnvaldsdóttir, 1999; Þorlákur Karlsson og Ingibjörg Kaldalóns, 1994) og erlendum 

rannsóknum (O. Molinero o.fl., 2006; A. Salguero o.fl., 2003) eru margir þátttakendur 

sem nefna þjálfarann sem ein af ástæðum brottfallsins.  

Svo virðist vera sem bein áhrif þjálfarans á brottfallið sé tiltölulega lítil í þessari 

rannsókn. Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) hefur verið að setja auknar kröfur til 

menntunar þjálfara og eftirvill er sú vinna að skila sér í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar. Það er þó ekki hægt að yfirfæra þetta á aðrar íþróttagreinar eða sérsambönd, 

því önnur sérsambönd innan ÍSÍ hafa ekki verið jafn duglega að mennta sína þjálfara 

líkt og KSÍ hefur verið að gera og sum sérsamböndin bjóða ekki upp á nein 

menntunarúrræði fyrir þjálfara sinna greina (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 

2008).  

Í þessari rannsókn líkaði tæplega þrem af hverjum fjórum þátttakendum vel eða mjög 

vel við þjálfarann þegar þeir hættu knattspyrnuiðkuninni. Það að iðkendum líki vel við 

þjálfarann hefur einnig verið fundið í erlendri rannsókn (Norges Idrettsforbundet, 2002), 

þar sem 92% þátttakenda líkaði við þjálfarann. Samkvæmt þeirri rannsókn eru atriði 

eins og að skapa gleði á æfingum, kenna mikið, vera sjálfur góður í íþróttinni og að 

hugsa um alla iðkendur mikilvæg atriði fyrir þjálfarann svo iðkendur séu ánægðir með 

hann. 

Knattspyrnuhreyfingin hefur unnið og er að vinna gott starf við menntun 

knattspyrnuþjálfara. Með þessu góða starfi hefur KSÍ getað sett auknar kröfur um 

menntun þjálfara og það ætti að vera af hinu góða fyrir aðildarfélög sambandsins. 
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Barna- og unglingaþjálfarar ættu að vita hvað þeir eiga að gera bæði innan- sem utan 

vallar, en gera þeir það? Samkvæmt stefnumótun KSÍ þá á árangur í keppni ekki að 

verða markmið fyrr en í 3.flokki (15-16 ára) (Knattspyrnusamband Íslands, 2008b). 

Samkvæmt þessari stefnu þá ætti það ekki að skipta öllu máli upp að þessum aldri hvort 

flokkurinn verði Íslandsmeistari eður ei heldur að öllum iðkendum sé sinnt á 

jafnréttisgrundvelli. Lykilatriðið er að þjálfarinn búi til næg verkefni handa öllum 

iðkendunum en ekki einungis þeim bestu. Ólafur Þór Guðbjörnsson (2008) segir að það 

séu til dæmi þess að þjálfari fari auðveldu leiðina, vilji bara hafa eitt lið og nenni ekki 

að sinna þeim sem eru lakari getulega séð. Það er ábyrgð félaganna að þjálfarar þess 

vinni eftir stefnumótun KSÍ og þeim reglum sem félagið setur. 

 

4.2.7  Samantekt af brottfallsástæðum 

Þegar ástæður brottfallsins eru skoðaðar kemur í ljós að það eru margar ástæður sem 

þátttakendur nefna í þessari rannsókn. Þessar ástæður tengjast bæði hinu innra starfi 

íþróttafélaganna og utanaðkomandi áhrifum. Ástæður sem tengjast hinu innra starfi eru 

til dæmis: lélegur félagsandi innan flokksins, meiðsl, of mikið af æfingum og þjálfarinn 

ósanngjarn. Utanaðkomandi ástæður eru til dæmis: ekki tími til að æfa vegna vinnu, 

vinirnir hættu í knattspyrnu, nýir vinir utan íþróttanna og búferlaflutningar. Síðan eru 

ástæður sem tengjast bæði hinu innra starfi sem og utanaðkomandi áhrifum. Þessar 

ástæður eru til dæmis: fékk önnur áhugamál og missti áhugann á íþróttinni. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við ályktanir sem gerðar hafa verið í erlendum rannsóknum. 

Bæði O. Molinero og félagar (2006) og A. Salguero og félagar (2003) ályktuðu að ekki 

einungis þættir innan íþróttarinnar heldur einnig þættir utan hennar hefðu áhrif á 

brottfallið og því væri lykilatriði að bæta bæði hið innra starf sem og að aðlaga sig að 

utanaðkomandi áhrifum þannig að ferill ungra íþróttamanna verði lengri. 

 

4.3  Hvað sögðu þátttakendur annað um viðfangsefni rannsóknarinnar 

Í lok viðtalanna fengu þátttakendur möguleika á að tjá sig opið um viðfangsefni 

rannsóknarinnar og þá sérstaklega um atriði sem höfðu ekki komið fyrir í 

spurningarlistanum en þátttakendur töldu mikilvægt að kæmu fram. Mjög margir 

þátttakendur nýttu sér þennan möguleika og nokkrir nefndu fleiri en eitt atriði. Sum 
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atriði voru nefnd af fleirum en einum þátttakanda. Hér að neðan koma nokkur af þessum 

ummælum sem þátttakendur nefndu og höfundur taldi mikilvægt að kæmu fram í 

þessari vinnu. 

☺ Meiri metnaður var settur í karlaboltann heldur en kvennaboltann. 

☺ Þegar verið var að jafna aldursskiptingu flokkanna hjá strákum og stelpum lentu 

sumar mjög illa í því, sérstaklega þær sem voru á yngsta ári í öðrum flokki. Þær 

lentu í því að vera yngstar tvö ár í röð, og þar sem yngsta árið fékk ekki að spila 

gáfust þær upp á íþróttinni. 

☺ Það var skipt í eldri og yngri í 4. og 3.flokk og þegar í 2.flokk var komið þá er sá 

flokkur þrjú ár og yngsta árið fékk ekki að spila. 

☺ Þjálfarar í dag eiga að taka tillit til allra sem eru að æfa, en ekki hugsa bara um 

þær sem eru bestar og líta á okkur hinar sem uppfyllingarefni. 

☺ Það var skemmtilegra í 7 manna bolta heldur en í 11 manna bolta. Margar 

stelpur tala um það, því þá þarft þú ekki að æfa eins oft. Mætti vera mót í 7 

manna boltanum hjá meistaraflokki. 

☺ Sami þjálfari byggði upp í nokkur ár en þegar hann hætti þá hrundi allt. Þegar í 

2. flokk er komið eru þjálfaraskipti ansi tíð. 

☺ Byrjaði seint og komst ekki inn í hópinn út af því að ég var ekki nægilega góð. 

☺ Tvö félög voru sett í eitt og þá voru tveir þjálfarar, það er einn frá hvoru félagi. 

Það komu fáar úr mínu félagi í það samstarf. 

☺ Var með þeim efnilegri í 4.flokk og ein af þeim betri í 3.flokk en fékk ekkert að 

spila þegar ég kom í 2.flokk því ég var á yngsta ári. Auðvitað drap það áhugann 

á að halda áfram. 

 

4.4. Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Þegar svona viðamikið verkefni er unnið þá eru alltaf einhver atriði sem hefði mátt gera 

betur eða atriði sem hefðu átt að vera tekin með en voru það ekki. Það voru til dæmis 

gallar í spurningarlistanum, því það hefði verið áhugavert að sjá hvaða áhugamál 

þátttakendur völdu umfram knattspyrnuiðkun. Voru þetta áhugamál sem tengjast öðrum 

íþróttagreinum og/eða hreyfingu eða áhugamál sem tengjast á engan hátt íþróttastarfinu. 
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5.0  Lokaorð 

Kvennaknattspyrnan á Íslandi hefur verið í nokkurri sókn undanfarið, og sést það best á 

árangri og áhuga almennings á kvennalandsliðinu. Einnig hafa komið fram leikmenn 

sem eru góðar fyrirmyndir ásamt því að nokkrar af sterkustu leikmönnum landsins hafa 

verið eða eru að spila á erlendri grundu. Þetta sóknarfæri hefur knattspyrnuhreyfingin að 

vissu leyti verið að nýta sér, til dæmis með heimsóknum Margrétar Láru til hinna ýmsu 

knattspyrnufélaga á landinu síðastliðið sumar ásamt stórbættri aðstöðu til æfinga og 

keppni, til dæmis með knattspyrnuhöllum og sparkvöllum. Rannsóknir sýna að þeir 

iðkendur sem hafa gott aðgengi að góðri aðstöðu stunda meiri íþróttaiðkun en þeir sem 

hafa lélegri aðstöðu og verra aðgengi að henni (Þorlákur Karlsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 1994). Ólafur Þór Guðbjörnsson (2008) telur að stórt hlutfall 

knattspyrnustúlkna fari í aðrar íþróttir því það er ekki skemmtilegt að vera 14-15 ára og 

eyða vetrinum í útihlaup og spil á malarvelli í snjó þegar þær geta stundað aðrar íþróttir 

innandyra, svo sem blak, körfuknattleik og handknattleik. Út frá því væri forvitnilegt að 

sjá hvort eitthvað hafi breyst á Akureyri með tilkomu knattspyrnuhallarinnar, en hún var 

tekin í notkun í janúar 2003 (Akureyrarbær, 2003). Bætt æfinga- og keppnisaðstaða ætti 

að skila knattspyrnunni bættum árangri í framtíðinni svo framarlega sem allir iðkendur 

fái jafnan möguleika til að æfa og spila við þessar aðstæður. Það væri forvitnilegt að 

vita hversu stórt hlutfall tímanna í knattspyrnuhöllum landsins væru nýttir í barna- og 

unglingaþjálfun. En það er ýmislegt sem hreyfingin getur gert ennþá betur, til dæmis 

hefur oft á tíðum verið erfiðara að fá fólk til að starfa í kringum kvennaknattspyrnuna 

heldur en karlaknattspyrnuna.  

Knattspyrnuhreyfingin hefur mikið verk að vinna framundan við að virkja fleiri stelpur 

til knattspyrnuiðkunar, því samkvæmt iðkendatölu ÍSÍ (2006) frá árinu 2004 voru 

kvenkyns iðkendur einungis 29% af iðkendafjöldanum í knattspyrnu. En hvað er hægt 

að gera til að fá fleiri stúlkur til að byrja knattspyrnuiðkun? Það eru margir möguleikar 

en einn þeirra er að skoða hvaða ástæður knattspyrnuiðkendur nefndu fyrir iðkun sinni. 

Í rannsóknum kemur fram að þátttakendur iðka íþróttir því þær eru skemmtilegar, til að 

vera í góðu formi, til að bæta sig frá því síðast og vera með vinum (Norges 

Idrettsforbundet, 2002; Þorlákur Karlsson og Ingibjörg Kaldalóns, 1994).  
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Það hefur sýnt sig að upphaf unglingsáranna er viðkvæmt tímabil hjá stúlkum og leiðir 

það oft af sér brottfall úr íþróttum almennt sem og knattspyrnu. Tölfræði ÍSÍ (2006) frá 

2004 sýnir að flestar stúlkur eru að iðka knattspyrnu í kringum 12 ára aldurinn en svo 

fer iðkendum fækkandi jafnt og þétt. Samkvæmt Aldísi Guðmundsdóttur (1992) verða 

róttækar breytingar á líkamanum á þessu tímabili sem rugla sjálfsmyndina. Því verður 

oft mikilvægara en áður fyrir einstaklinginn að skera sig ekki úr hópnum og hann leitar 

því í vinahópinn eftir trausti en meðlimir hópsins þurfa að hyllast þau norm og reglur 

sem hópurinn hefur. Þetta segir okkur að vinirnir skipta miklu máli, enda höfðu þeir 

áhrif á brottfall hjá fjölmörgum þátttakendum í þessari rannsókn.  

Ólafur Þór Guðbjörnsson (2008) sagði að stundum gerist það að efnilegar stelpur eru 

teknar upp í meistaraflokk ungar og þá er þroskamunurinn svo mikill að þær kikna 

undan álaginu og oft leiðir það til brottfalls eða þær eru búnar að upplifa allt þegar þær 

ná tvítugsaldri og eru orðnar fullsaddar. Líklegar ástæður þess að ungar stelpur eru 

teknar snemma upp í meistaraflokk er meðal annars sú að iðkendur eru ekki nægilega 

margir og/eða iðkendafjöldinn skilar sér ekki upp í meistaraflokka þar sem margir hafa 

hætt iðkun, og því er leitað neðar í iðkendahópinn til að fylla í æfinga- og 

keppnishópinn. Knattspyrnufélög landsins þurfa að fara varlega í það að taka ungar 

stelpur upp í meistaraflokk, því það eru ekki allar tilbúnar í álagið sem því fylgir.  

Það er margt sem glepur hugann hjá unglingum í nútímanum og unglingar hafa úr mun 

fleiri kostum af til dæmis íþróttum, tómstundar- og frístundariðju að velja. Einnig eru 

líkamlegar og andlegar breytingar hjá stelpunum á þessum viðkvæma aldri og því 

mikilvægt að þær hafi einhverja festu í lífinu og þar er íþróttaiðkun mikilvæg. 

Félagslegi þátturinn er mikilvægur hjá unglingum. Því er nauðsynlegt að íþróttastarfið 

sé bæði skemmtilegt og fjölbreytt og að öllum sé sinnt á jöfnum grundvelli. Þannig fá 

allir eitthvað við sitt hæfi og unglingnum líður betur í starfinu. Vinatengslin eru hluti af 

félagslega þættinum og hafa mikil áhrif á brottfallið. Því er mikilvægt að öllum sé tekið 

vel í félagshópnum og þeim sem vinna í kringum hann. 

Ólafur Þór Guðbjörnsson (2008) segir að það séu gerðar meiri kröfur til 

knattspyrnustúlkna í dag en fyrir fimm árum, og félögin séu farin að leggja meira í 

þjálfarana, aðstöðuna og kvennaboltann í heild. Svo virðist vera sem félögin séu að bæta 

umgjörðina í kringum kvennaknattspyrnuna en hún á ennþá þó nokkuð í land með að ná 

þeim gæðum sem eru í kringum karlaknattspyrnuna. Ólafur Þór Guðbjörnsson (2008) 
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telur því að aðhaldið og kröfurnar séu ekki nægilega miklar í kvennaknattspyrnunni, að 

ekki sé haldið nægilega vel utan um stelpurnar, þeim sé ekki fylgt nógu vel eftir og það 

sé ekki nægilega hæft fólk í kringum þær ásamt því að þær fái ekki eins góða aðstöðu til 

þjálfunar eins og karlarnir. Á meðan drengjunum sé þjónað betur en stúlkunum þá er 

ekki hægt að setja sömu kröfurnar á þær. Það þarf að vera samræmi milli 

umgjarðarinnar og þeirra krafna sem settar eru.  

Niðurstöður rannsóknar sýna að 65% ungra stúlkna sem stundar skipulagðar íþróttir 

segjast muni hætta seint eða aldrei íþróttaiðkuninni (Þorlákur Karlsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 1994). Þessar niðurstöður segja okkar að stóri hluti stúlkna sér sjálfa sig 

stunda íþróttir í framtíðinni. En hvað er hægt að gera til að halda þeim í íþróttum á 

fullorðinsárunum? Samkvæmt niðurstöðu rannsóknar þarf áhugi eða áhugahvöt að vera 

til staðar hjá iðkendunum, meiri tími, skemmtanagildið, félagið þarf að vera vel 

skipulagt með virka meðlimi og gott umhverfi ásamt vinum (Norges Idrettsforbundet, 

2002).  Íþróttafélög landsins eiga að geta boðið iðkendum sínum öll þessi atriði að 

undanskildu tímaþættinum. Markmið knattspyrnufélaga ætti því að vera að hafa starfið 

skipulagt og skemmtilegt í góðu umhverfi þannig að áhugi iðkendanna haldist.  

Þegar skoðaðar eru ástæður brottfallsins kemur í ljós að það eru fjölmargar ástæður sem 

þátttakendur nefna. Sumir nefndu margar ástæður á meðan aðrir nefndu einungis eina. 

Þessi rannsókn leiddi í ljós að bæði hið innra starf sem og utanaðkomandi áhrif stuðli að 

brottfalli. Knattspyrnufélög landsins þurfa því að bæta og skoða hið innra starf og reyna 

að hafa áhrif á utanaðkomandi þætti sem koma að brottfallinu.  

Lykilatriði knattspyrnuhreyfingarinnar er að finna leiðir til að fjölga stúlkum í 

knattspyrnu og hindra brottfall þeirra. Þorlákur Karlsson og Ingibjörg Kaldalóns (1994) 

skoðuðu þætti sem höfðu marktæk áhrif á heildaríþróttaiðkun stúlkna en þeir voru: 

i. Skemmtanagildið 

ii. Vinirnir í íþróttafélagi 

iii. Hvatning frá móður 

iv. Hvatning frá vini 

v. Hvatning frá íþróttaþjálfaranum 
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Þessir þættir eiga jafnvel við knattspyrnu og aðrar íþróttagreinar og eðlilegt að 

knattspyrnuhreyfingin í heild hafi þá að leiðarljósi í þeirri vinnu sinni að fjölga 

iðkendum og hindra brottfallið í framtíðinni. 
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