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Útdráttur 

Umræðan um mikilvægi sjálfstrausts hefur farið vaxandi síðustu áratugi þar sem mikið 

sjálfstraust er talið vera tengt aukinni vellíðan með jákvæðum hætti en tengist neikvætt  

áhættuhegðun. Að sama skapi hafa margar rannsóknir beinst að meintu mikilvægi hreyfingar í 

forvörnum og við meðferð á líkamlegum og andlegum sjúkdómum eins og hjarta- og 

æðasjúkdómum og þunglyndi. Þessi rannsókn beinir augum að unglingum í 10. bekk og er 

markmið hennar að athuga hvort regluleg hreyfing unglinga við upphaf skólaárs í 10. bekk 

spái jákvætt fyrir um mat á sjálfstrausti þeirra við lok skólaárs. Unglingar á þessum aldri 

standa á tímamótum í lífi sínu þegar grunnskóla lýkur. Við tekur nýtt tímabil og þurfa 

unglingar þá að standast ýmsar freistingar, vilji þeir halda sér á beinni braut. Mikilvægt er að 

efla sjálfstraust þeirra og þess vegna vert að skoða hvort aukin hreyfing geti verið ein leið til 

að auka sjálfstraust. Til eru rannsóknir sem hafa sýnt fram á jákvæð áhrif reglulegrar 

hreyfingar á sjálfstraust og leitaðist þessi rannsókn við að staðfesta þessar niðurstöður og 

jafnframt því að setja fordæmi fyrir rannsóknum á slíkum áhrifum hjá þessum aldurshópi hér 

á landi. Rannsóknin notaðist við gögn sem fengin voru úr þriðju og fjórðu gagnasöfnun úr 

megindlegri langtímarannsókn frá 2014 þar sem hópi ungmenna var fylgt í tvö skólaár, frá 

byrjun 9. bekkjar fram til loka 10. bekkjar. Þátttakendur voru 561 grunnskólanemandi fæddir 

árið 1998. Einföld aðfallsgreining var framkvæmd þar sem regluleg hreyfing var frumbreyta 

og sjálfstraust fylgibreyta og fengust marktæk tengsl með skýringarhlutfallið 7,2% sem þýðir 

að regluleg hreyfing skýri 7,2% í heildarbreytileika dreifingar sjálfstrausts. Staðlaður 

hallastuðull mældist 0,267 og þýðir það að verði breyting upp á eitt staðalfrávik í reglulegri 

hreyfingu þá breytist staðalfrávik sjálfstrausts um 0,267. Áhrif reglulegrar hreyfingar á 

sjálfstraust ungmenna eru því jákvæð og forspáin í meðallagi. Þýðingar niðurstaðna eru 

ræddar, auk þess sem farið er yfir mögulegar ástæður áhrifa sem regluleg hreyfing hefur á 

sjálfstraust unglinga. 
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Unglingsárin reynast sumum erfið. Líkaminn og heilinn þroskast hratt sem orsakar miklar 

breytingar á skömmum tíma og hefur einstaklingurinn ekki upplifað jafn hraðar andlegar og 

líkamlegar þroskabreytingar síðan snemma í barnæsku. Líkaminn stækkar og þyngist og 

kynþroskaskeiðið veldur meðal annars tíðum skapbreytingum vegna aukins magns hormóna í 

líkamanum. Þessi umskipti, auk breytinga í félagslegu umhverfi þar sem vinir og kynferðisleg 

sambönd fara að skipta meira máli, valda því að áherslubreyting verður í hugsun 

einstaklingsins og álit hans á eigin útliti, hegðun og getu vega þyngra en áður (Christie og 

Viner, 2005; Dahl, 2006). 

Sjálfstraust er öllum mikilvægt og ekki síst eftir því sem einstaklingar þroskast. Þeir 

sem hafa gott sjálfstraust eru líklegri til að láta gott af sér leiða, virða náungann og eiga mun 

auðveldara með að segja nei við boðum eða skipunum um eitthvað sem er gegn þeirra vilja og 

jafnvel siðferðislega rangt (Baumeister o.fl., 2013). Einstaklingar með lélegt sjálfstraust eru 

aftur á móti mun líklegri til að leiðast út í áhættuhegðun sem bitnar á þeim sjálfum og öðrum, 

þar sem þeir eru mun viðkvæmari og umhugað um álit annarra hvort sem það er jákvætt eða 

neikvætt. Þess vegna er auðveldara að fá þá til að gera eitthvað sem gæti talist siðferðislega 

rangt eða skaðandi (Baumeister o.fl., 2013).  

Flestir þekkja mikilvægi reglulegrar hreyfingar fyrir líkamlega heilsu fólks og sýna 

margar rannsóknir fram á hvernig líkamleg áreynsla getur skipt sköpum bæði í forvörnum og 

meðferðarúrræðum, til dæmis við hjarta- og æðasjúkdómum og sykursýki II (Bassuk og 

Manson, 2010; König og Berg, 2012; Warburton, Nicol og Bredin, 2006). Áhrif reglulegrar 

hreyfingar sem vörn gegn geðsjúkdómum og slæmri andlegri líðan eru hinsvegar ef til vill 

ekki jafn vel þekkt. Seinustu áratugi hefur komið sífellt betur í ljós hvað regluleg hreyfing er 

mikilvæg bæði sem forvörn og í meðferð við geðsjúkdómum og þannig bætt andlega líðan 

(Bailey, Collins, Ford, MacNamara, Toms og Pearce, 2010; Bailey, Hillman, Arent og 

Petitpas, 2013; Penedo og Dann, 2005). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl reglulegrar hreyfingar við sjálfstraust þar 

sem þeir sem eru með eðlilegt sjálfstraust eru að jafnaði duglegir að hreyfa sig (Crone, Smith 

og Gough, 2006; Slutsky og Simpkins, 2008; Tremblay, Inman og Willms, 2000). Of lítið 

sjálfstraust tengist ýmsum slæmum kvillum eins og þunglyndi og kvíða (Sowislo og Orth, 

2013). Of mikið sjálfstraust hefur aftur á móti tengsl við ýgi og aukið ábyrgðarleysi 

(Anderson og Bushman, 2002; Baumeister, Boden og Smart, 1996). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á tengsl sjálfstrausts við einelti þar sem bæði gerandinn og þolandinn þjást oftast af litlu 
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sjálfstrausti. Í þessum rannsóknum er því einnig haldið fram að mikið sjálfstraust sé 

mikilvægt í viðbrögðum nemenda við því þegar þeir sjálfir eða aðrir eru lagðir í einelti. Þeir 

sem hafa gott sjálfstraust eru mun líklegri til að bjóða gerandanum byrginn og koma 

þolandanum til aðstoðar. Því virðist sjálfstraust gegna mikilvægu hlutverki í baráttunni við 

einelti í skólum (Moore og Kirkham, 2001; Sarkova o.fl, 2014; Young og Seals, 2003). Því 

má telja mikilvægt fyrir skipulag skóla- og frístundastarfs barna að skoða nánar hvort regluleg 

hreyfing, hvort heldur í skipulögðu íþróttastarfi eða á eigin vegum, spái álíka vel fyrir um 

sjálfstraust viðkomandi, hér á landi sem og erlendis. 

Þessi ritgerð byggir á gögnum úr rannsókn frá árinu 2014. Þátttakendur voru unglingar 

í 10. bekk á höfuðborgarsvæðinu og á Reykjanesi og var gögnum safnað við upphaf og lok 

skólaársins. Rannsóknin er hluti af stærri og umfangsmeiri rannsókn og var leitast við að 

athuga hvort magn reglulegrar hreyfingar á viku við upphaf skólaárs myndi spá jákvætt fyrir 

um sjálfstraust nemenda við lok skólaársins. Búist var við slíkum tengslum. 

Sjálfstraust skilgreint og mikilvægi sjálfstrausts 

Hvað er sjálfstraust? Í líkaninu um farsæla þroskaframvindu sem fjallað verður um 

nánar síðar í ritgerðinni er sjálfstraust (e. confidence) skilgreint sem  almennt sjálfstraust, 

sjálfsvirðing, hversu mikla trú viðkomandi hefur á því að hann/hún geti haft á eigið líf (Phelps 

o.fl., 2009). Þar sem þessi skilgreining er nokkuð almenn og sambærileg því sem skrifað hefur 

verið um sjálfsálit (e. self-esteem) (Baumeister og Tice, 1985) þá eru þessi tvö hugtök lögð að 

jöfnu í þessari ritgerð undir heitinu sjálfstraust. Sjálfstraust er það hvernig við metum okkur 

sjálf; hvernig við metum virði okkar til þess heims sem við lifum og hrærumst í og hvernig 

við metum hvers virði við erum öðrum (Baumeister og Tice, 1985). Sjálfstraust okkar hefur 

áhrif á hvernig við treystum öðrum, tengsl okkar við annað fólk og atvinnu – svo til öll svið 

lífs okkar. Oftast er talað um mikið sjálfstraust og lítið sjálfstraust. Sá sem hefur mikið 

sjálfstraust hefur styrkinn og sveigjanleikann sem þarf til að hafa stjórn á lífi sínu og læra af 

eigin mistökum án þess að hræðast höfnun eða mistök. Sá sem er með mikið sjálfstraust er til 

dæmis bjartsýnn, á auðvelt með að treysta öðrum og sætta sig við mistök sín og annarra. Sá 

sem er með mikið sjálfstraust leysir vel vandamál sem upp koma, hefur góða stjórn á eigin 

tilfinningum, er sjálfstæður og á auðvelt með að setja sér mörk og segja nei þegar svo ber 

undir svo eitthvað sé nefnt (Baumeister, Campbell, Krueger og Vohs, 2003).  
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 Einstaklingur með lítið sjálfstraust áttar sig að öllum líkindum ekki á fullri getu sinni 

og finnst hann vera óverðugur og óhæfur til að takast á við flest verkefni í lífinu. Möguleg 

einkenni einstaklings með lítið sjálfstraust er til dæmis fullkomnunarárátta, neikvæð sýn á 

eigið líf, viðkomandi á erfitt með að treysta öðrum og kennir sér og öðrum auðveldlega um 

það sem illa fer. Að auki getur viðkomandi verið ósjálfstæður og leyfir öðrum frekar að taka 

ákvarðanir, til dæmis af ótta við stríðni eða höfnun (Baumeister, 2013; Fennel, 1997). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að sjálfstraust tengist heilsu fólks. Einstaklingar með lágt 

sjálfstraust á unglingsárunum eru í meiri hættu að þróa með sér áhættuhegðun eins og að byrja 

að stunda kynlíf fyrr en aðrir jafnaldrar, neyta vímuefna, hafa óhollt fæðumynstur og 

sjálfsvígshugsanir (Donnellan, Trzesniewski, Robins, Moffitt og Caspi, 2005; Jackman og 

MacPhee, 2015; McGee og Williams, 2000;). 

Sýnt hefur verið fram á, í ýmsum rannsóknum á föngum, að sjálfstraust þeirra er að 

jafnaði lítið. Að vísu er hægt að benda á, að ekki er ólíklegt að það hafi áhrif á sjálfstraust 

einstaklings að vera dæmdur til fangelsisvistar og stimplaður sem glæpamaður. Þó er erfitt að 

líta framhjá því að þetta litla sjálfstraust er oftar orsök en afleiðing og ástæða þess að 

viðkomandi leiðist út í glæpi og endar í fangelsi (Garofalo, Holden, Ziegler-Hill og Velotti, 

2015). Eins og áður hefur verið nefnt á einstaklingur með lítið sjálfstraust erfiðara með að 

hafna uppástungum um eitthvað sem gæti talist óæskilegt og er því hegðun eins og 

vímuefnanotkun og önnur áhættuhegðun að einhverju leiti afleiðingar þess (Scheff, Retzinger 

og Ryan, 1989; Roundtree o.fl., 1982; Jackman og MacPhee, 2015). 

Til eru rannsóknir sem halda fram að sjálfstraust erfist með erfðafræðilegum hætti 

milli ættliða (Neiss, Sedikides og Stevenson, 2002; 2006). Þó virðast fleiri rannsakendur telja 

að sjálfstraust berist milli kynslóða með þeim hætti að foreldrar með lítið sjálfstraust séu 

líklegri til að ala upp barn sem mun einnig hafa lítið sjálfstraust. Lítil hvatning frá foreldrum í 

æsku, ónóg uppbyggileg gagnrýni og takmarkaður áhugi á árangri í skóla, ýtir til dæmis undir 

neikvætt sjálfstraust hjá barninu. Hins vegar eru foreldrar með gott sjálfstraust líklegri til að 

sýna barni sínu meiri áhuga, hvetja það til góðra verka og leiðbeina því þegar þess er þörf. 

Sjálfstraust virðist í mörgum tilfellum vera að hluta til áhrifavaldur þegar litið er til hversu 

farsæl sambönd eru innan fjölskyldna og hefur þannig áhrif á fjölskyldulífið (Bean, Bush, 

McKenry og Wilson, 2003; de Kemp, Scholte, Overbeek og Engels, 2006; Ryan, Stiller og 

Lynch, 1994). Fjölskyldumeðlimir eru líklegri til að eiga slæm samskipti sín á milli þegar 

sjálfsmynd þeirra er neikvæð. Því verr sem þeim líður með sjálfa sig þeim mun verr koma þau 



  

8 

 

fram við aðra og þeim mun verr er komið fram við þau á móti. Það ýtir undir áframhaldandi 

slæma sjálfsímynd og þannig heldur hringurinn áfram. Í fjölskyldum þar sem ríkir jákvætt 

sjálfstraust er hið gagnstæða líklegra til að eiga sér stað. Eftir því sem einstaklingar eru sáttari 

með eigið ágæti koma þeir betur fram við aðra og þá er líklegra að betur sé komið fram við þá 

á móti. Þannig myndast jákvæð gagnverkandi áhrif. Jákvæð fjölskyldusambönd eru hvetjandi 

og styrkjandi og eru líklegri til að kalla fram það besta í fólki (Bean, Bush, McKenry og 

Wilson, 2003; de Kemp, Scholte, Overbeek og Engels, 2006; Lee, Daniels og Kissinger, 

2006). 

Mikilvægi sjálfstrausts á unglingsárunum. Unglingsárin eru mikið 

umbreytingaskeið og þá getur reynt mikið á sjálfstraustið. Að loknum fyrstu árum ævinnar 

þegar frelsi æskunnar ræður ríkjum fer álit vina og annarra jafnaldra að skipta meira máli auk 

þess sem áhuginn á kynferðislegum samböndum eykst til muna. Á sama tíma styttist í lok 

grunnskóla og námsárangur fer að skipta sífellt meira máli til að auka líkur á að komast í þann 

framhaldsskóla sem sóst er eftir. Jafnframt færist meiri alvara í leikinn hjá þeim sem æfa 

íþróttir þar sem einstaklingurinn fer smátt og smátt að ákveða sjálfur hvort hann hafi áhuga og 

vilja til að leggja á sig aukna vinnu og eiga þannig betri möguleika á að ná lengra í 

framtíðinni. Við þessar aðstæður reynir mikið á sjálfstraustið á unglingsárunum, mun meira 

en áður var.  

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að hafa gott sjálfstraust á 

unglingsárunum til að vera betur í stakk búinn til að standast ýmsar freistingar sem fylgja 

þessu tímabili ævinnar (Jackman og MacPhee, 2015; Roundtree, Edwards og Dawson, 1982; 

Scheff, Retzinger og Ryan, 1989). Líkt og áður hefur komið fram á einstaklingur með 

neikvætt sjálfstraust mun erfiðara með að segja nei þó hann viti að það sé rétt og hann er 

líklegri til að láta undan hópþrýstingi. Einstaklingur með sterkt sjálfstraust á auðveldara með 

að segja nei og halda sér þannig frá áhættuhegðun sem getur haft áhrif á möguleika hans í 

framtíðinni. Sýnt hefur verið fram á að lítið sjálfstraust á unglingsárum spáir fyrir um slæma 

heilsu, glæpsamlega hegðun og takmarkaða tekjumöguleika á fullorðinsárum (Donnellan o.fl., 

2005). Þó eru sumir sem halda því fram að sjálfstraust spái ekki fyrir um aðstæður í 

framtíðinni, heldur sé mikið eða lítið sjálfstraust einungis ein af afleiðingum þess þegar vel 

eða illa gengur (Seligman, 1993). 

Sjá má af dæmum sem talin hafa verið upp í þessum kafla að sjálfstraust virðist snerta 

ýmsar hliðar lífsins. Sjálfstraust getur haft áhrif á fjölskyldulífið, samskipti við aðra, 
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ákvarðanatöku og fleira. Því virðist vera tilefni til að leita leiða til þess að efla sjálfstraust, 

ekki síst barna og ungmenna. 

Líkanið um farsæla þroskaframvindu 

Löngum hefur það viðhorf verið ríkjandi að unglingsárin einkennist af miklum 

erfiðleikum og átökum og allt frá því að G. Stanley Hall kallaði unglingsskeiðið tímabil 

storma og streitu í byrjun 20. aldarinnar, líkt og Arnett (1999) bendir á, hafa fjölmargar 

rannsóknir lagt áherslu á skaðlega áhættuhegðun unglinga eins og kemur meðal annars fram 

hjá Lerner og Steinberg (2004).Vegna aukinna rannsókna og þekkingar á þessu æviskeiði 

hefur sú skoðun farið vaxandi að unglingsárin séu að jafnaði ekki eins erfið og haldið hefur 

verið fram og aðeins eigi lítill hluti unglinga við mikla erfiðleika að stríða á þessu tímabili. 

Unglingar lifa upp til hópa góðu lífi og ætti helst að hjálpa þeim að styrkja sjálfsmynd sína til 

að verða öflugri einstaklingar (Lerner, 2005a; Lerner og Steinberg, 2004). Kenningin um 

farsæla þroskaframvindu barna og unglinga (e. positive youth development) byrjaði að 

myndast á 10. áratug 20. aldar. Kenningin byggir á því að ungmenni búi yfir ákveðnum 

eiginleikum sem gerir þeim kleift að þroskast á farsælan hátt ef þau njóta viðeigandi stuðnings 

frá umhverfinu (Lerner og Steinberg, 2009). Áherslan er því á styrkleika unglingsins frekar en 

á vandamál eða erfiðleika (Lerner, 2005a). Til þess að stuðla að farsælli þroskaframvindu er 

mikilvægt að huga bæði að andlegri og líkamlegri heilsu barna og unglinga þar sem 

undirstaða allra lífsgæða er góð heilsa. Líkan Lerners um farsæla þroskaframvindu gefur sér 

að allir unglingar hafi ákveðna styrkleika eða geti þróað þá með sér (Lerner, 2005a) og geta 

þessir styrkleikar bæði komið frá umhverfi einstaklingsins og honum sjálfum. Styrkleikarnir 

geta verið margskonar, til dæmis eitthvað sem einstaklingurinn er fæddur með eða hefur 

þróað með sér eins og félagshæfni, umburðarlyndi eða sjálfstjórnun. Úr umhverfi unglinganna 

koma styrkleikar eins og til dæmis þátttaka og hæfni í tómstundastarfi og íþróttum, góð 

sambönd við fullorðna og jafnaldra eða örugg staða í vinahópi. Samkvæmt líkaninu um 

farsæla þroskaframvindu er ekki litið á unglinga sem einstaklinga sem eiga erfitt og þurfa á 

umvöndun að halda (Roth, Brooks-Gunn, Murray og Foster, 1998) heldur þvert á móti eru 

unglingsárin tækifæri til breytinga og tími sveigjanleika til þess að bæta líf þeirra. 

 Þessi rannsókn byggir á 4-H rannsókninni á farsælli þroskaframvindu (e. 4-H study of 

Positive Youth Development) en í þeirri rannsókn var rúmlega 7000 nemendum í 13 ríkjum í 

Bandaríkjunum fylgt eftir í 5.-12. bekk frá 2002-2010. Farsæl þroskaframvinda var skilgreind 
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í 4-H rannsókninni sem samband fimm þátta. Þættirnir fimm nefnast hæfni (e. competence), 

sambönd (e. connection), umhyggja (e. caring) og siðferðisvitund (e. character) og svo 

sjálfstraust (e. confidence) og hafa verið kallaðir hinir fimm þættir farsæls þroska (e. 5 C‘s of 

PYD). Talað er um að einstaklingurinn sýni farsæla þroskaframvindu þegar hann sýnir 

einkenni úr þessum fimm þáttum án þess að finna til vanlíðunar. (Gestsdóttir og Lerner, 2007; 

Lerner o.fl., 2005b).  

Samkvæmt líkani Lerners um farsæla þroskaframvindu þá ýtir það undir þróun hinna 

fimm þátta farsæls þroska þegar styrkleikar unglinga fara saman við styrkleika umhverfis 

(Lerner o.fl., 2005b; Lerner, Lerner, von Eye, Bowers og Lewin-Bizan, 2011) og blómstrar (e. 

thrives) sá unglingur sem þróar með sér þessa fimm þætti. Leiðir þetta til betri fullorðinsára 

þar sem unglingurinn er virkur samfélagsþegn og líkur á áhættuhegðun eins og lögbrotum, 

vímuefnanotkun og þunglyndi minnka umtalsvert (Lerner o.fl., 2005b; Lerner og Lerner, 

2013). Að sama skapi er unglingur sem skortir þessa fimm þætti talinn mun líklegri til að sýna 

merki um áhættuhegðun. Það fer eftir eðli tengslanna á milli einstaklings og umhverfis hver 

stefna þroskans verður en allir unglingar hafa möguleika á jákvæðum þroskabreytingum. 

Athafnir eins og regluleg hreyfing, hvort sem það er á eigin vegum eða í skipulögðu 

íþróttastarfi, geta verið hluti af þessum tengslum og verið unglingnum vettvangur þar sem 

hann fær tækifæri til að byggja upp styrkleika sína og færni (Lerner, 2005a). 

Almennt um hreyfingu og mikilvægi hreyfingar 

Hreyfing skilgreind. Þegar talað er um hreyfingu í þessari ritgerð er átt við þá 

meðvituðu aðgerð fólks að hreyfa sig, til þess að svitna og reyna á sig líkamlega, hvort sem 

það er gert einsamall eða í hópi, á eigin vegum eða í skipulögðu íþróttastarfi. Umræðan um 

mikilvægi hreyfingar fyrir líkamlega og andlega heilsu er ekki ný af nálinni. Fjölmargar 

rannsóknir síðustu áratuga hafa beinst að þessu efni og sýna að regluleg hreyfing í einhverri 

mynd er mikilvæg fyrir líkams- og hugarstarfsemi til lengri og skemmri tíma (Penedo og 

Dann, 2005; Warburton o.fl., 2006). Rannsóknir hafa sýnt fram á nauðsyn hreyfingar til að 

fyrirbyggja hjarta- og æðasjúkdóma og sykursýki II, þar sem regluleg líkamsrækt er mikilvæg 

þó líkamsræktin ein og sér hafi ekki úrslitaáhrif (Bassuk og Manson, 2010; König og Berg, 

2012; Sigal, Kenny, Wasserman, Castaneda-Sceppa og White, 2006). Einstaklingurinn þarf 

einnig að hafa hagstæða erfðaþætti, sem eru lausir við alla fjölskyldusögu sjúkdómsins, og að 

auki lifa heilsusamlegu líferni. Einstaklingur sem æfir vel fimm sinnum í viku en reykir, 
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drekkur áfengi og/eða borðar skyndibita í miklu magni er engu betur settur en einstaklingur 

sem hreyfir sig lítið sem ekkert ótilneyddur en sleppir öllum vímuefnum og borðar hollan mat 

(Bassuk og Manson, 2010; Penedo og Dahn, 2005; Sigal o.fl., 2006; Warburton o.fl., 2006). 

Einnig hafa margar rannsóknir beinst að mikilvægi reglulegrar hreyfingar fyrir andlega 

heilsu. Þar hefur meðal annars verið sýnt fram á að regluleg hreyfing eða líkamsrækt getur 

haft góð fyrirbyggjandi áhrif fyrir þunglyndi og kvíðaraskanir (Carek o.fl., 2011; Fox, 1999). 

Að auki hafa rannsóknir sýnt fram á að sjúklingar sem hrjást af geðsjúkdómum eins og kvíða 

og þunglyndi, hafa sýnt batamerki og talað um betri líðan eftir að hafa byrjað að stunda 

líkamsrækt eftir greiningu (Babyak o.fl, 2000; Brown, Ford, Burton, Marshall og Dobson, 

2005; Fox, 1999; de Moor, Beem, Stubbe, Boomsma og De Geus, 2006; Penedo og Dahn, 

2005).  

Mikilvægi hreyfingar fyrir börn og unglinga. Vísbendingar úr gögnum fyrri 

rannsókna sem tengja hreyfingu við góða heilsu eru ef til vill aðeins sterkari fyrir fullorðna en 

börn en þó skal nefna að líkur á því að einstaklingur muni stunda reglulega hreyfingu síðar 

eru háðar siðum og venjum sem myndast í æsku (Tremblay o.fl., 2000). Kröfur um hreyfingu 

í daglegu lífi hafa minnkað til muna síðustu áratugi og leitt til kyrrsetu og minna líkamlegs 

álags. Þá hafa tækniframfarir síðustu ára breytt leiksiðum barna mikið. Áður léku börn sér í 

útileikjum en núna er frekar setið inni yfir spjaldtölvum og tölvuleikjum. 

Lífstíll barna sem einkennist af reglulegri hreyfingu getur seinkað þróun hjarta- og 

æðasjúkdóma (Tremblay o.fl., 2000). Fyrir utan þessi jákvæðu heilsufarslegu áhrif þá getur 

hreyfing einnig haft bein eða óbein áhrif á þætti eins og námsárangur, hegðun og neyslu 

vímuefna (Tremblay o.fl., 2000). Gerðar hafa verið rannsóknir hér á landi sem sýna að 

árangur barna í skóla er betri hjá þeim börnum sem stunda íþróttir heldur en hjá þeim sem 

gera það ekki (Allegrante, Sigfúsdóttir og Kristjánsson, 2006). Samkvæmt niðurstöðum 

erlendra rannsókna sýna börn sem taka þátt í íþróttum betri hegðun í skólastofunni en 

jafnaldrar þeirra sem ekki stunduðu íþróttir (Strong o.fl., 2005). Þá hafa Kiluk, Weden og 

Culotta (2008) sýnt fram á í rannsóknum sínum á börnum sem greind höfðu verið með 

ofvirkni og athyglisbrest að þátttaka þeirra í íþróttum hefur í för með sér bætta hegðun og 

betri einbeitingu. Af þessum dæmum er ljóst, að hreyfing er börnum og unglingum mjög 

mikilvæg fyrir framtíðina, hvort sem hugað er að andlegri eða líkamlegri heilsu. Heilbrigði er 

ekki einungis mikilvægt fyrir einstaklinginn sjálfan heldur er það einnig gott fyrir þjóðfélagið 
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þar sem heilbrigðiskerfið ber minni kostnað af hraustum einstaklingi og afkastageta hans í 

vinnu er meiri (Szreter og Woolcock, 2004). 

Hvað er of lítil og hvað er of mikil hreyfing? Þrátt fyrir augljósa kosti hreyfingar 

fyrir líkama og sál hefur ríkt talsverð óvissa meðal fræðimanna um hvað teljist nægilega mikil 

hreyfing. Nú á dögum eru margir sérfræðingar sammála um að til þess að eiga möguleika á að 

koma í veg fyrir líkamlega og sálfræðilega sjúkdóma, þurfi líkamleg hreyfing að vera svo 

mikil að einstaklingurinn brenni að lágmarki 1000 kcal á viku þó mælt sé eindregið með meiri 

hreyfingu en það. Við 1000 kcal mörkin virðist dánartíðni af völdum sjúkdóma eins og hjarta- 

og æðasjúkdóma lækka um 20-30% (Myers, 2003; Saris o.fl., 2003). Það gæti jafngilt göngu í 

samanlagt um það bil 30 mínútur á dag fjórum til fimm sinnum í viku. Það veltur þó að 

sjálfsögðu á einstaklingnum, því ekki eru allir eins.  

Þó flestir séu sammála um að einhver hreyfing sé öllum holl, þá getur of mikið af slíku 

haft heilsuskaðandi áhrif, því ekki er öll hreyfing hættulaus. Hættan á meiðslum er alltaf til 

staðar. Það geta allir meitt sig, óháð líkamlegu formi og ekki þarf mikið að fara úrskeiðis til 

að hrinda af stað keðjuverkandi atburðarás sem endar jafnvel með meiðslum. Álagsmeiðsli 

geta hrjáð íþróttaiðkendur eftir of mikla hreyfingu og getur verið erfitt að losna við þau. 

Einnig getur verið hætta á ofþjálfun þegar einstaklingur æfir meira en hann þolir. Hún veldur 

því að hann er örmagna þrátt fyrir, að því er virðist, næga hvíld. Við slíkar aðstæður getur 

borið á skapsveiflum, svefntruflunum, verkjum í liðamótum, minnkandi metnaði og jafnvel 

þunglyndiseinkennum (Brenner, 2007; Lehmann, Forster og Keul, 1993; Stone o.fl., 1991). Þá 

eru þeir sem hreyfa sig mikið og hugsa mikið um líkamlegt útlit líklegri til að þróa með sér 

átraskanir (Davis, 1997). Hið sama virðist eiga við um hreyfingu eins og um svo margt annað, 

hún er góð í hófi. 

Hreyfing og sjálfstraust tengjast á jákvæðan hátt 

Auk hinna fjölmörgu áður nefndra kosta við að stunda reglulega hreyfingu þá virðist 

slíkt einnig ýta undir betra sjálfstraust. Til að mynda sýndu Slutsky og Simpkins (2008) fram 

á að því meiri tíma sem einstaklingur ver til íþróttaiðkunnar þeim mun jákvæðari verður 

skynjun hans og upplifun á eigin hæfileikum í íþróttinni sem síðan ýtir undir jákvæðari 

sjálfsmynd og sjálfstraust. Þetta jákvæða samband veltur þó ekki einungis á því hversu 

miklum tíma viðkomandi stundar íþróttina eins og Fredricks og Eccles (2005) héldu fram, 
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heldur þurfa líka að koma til önnur jákvæð tengsl eins og góð sambönd við liðsfélaga og/eða 

þjálfara svo hægt sé að tengja hana auknu sjálfstrausti (Slutsky og Simpkins, 2008).  

Rannsókn Findlay og Bowker (2009) á kanadískum ungmennum sýndi að þeir sem 

stunduðu íþróttir mældust með um það bil 10% hærra sjálfstraust en þeir sem ekki stunduðu 

íþróttir. Þó var ekki marktækur munur á sjálfstrausti þeirra sem æfðu 5-6 sinnum í viku miðað 

við þá sem æfðu 2-3 sinnum í viku. Þá spáði íþróttaiðkun jákvætt fyrir um sjálfstraust með 

stöðluðum hallastuðli 0,29 og skýringarhlutfalli (R
2
) 0,14. Frekari rannsóknir frá Kirkcaldy, 

Shepherd og Siefen (2002) sýna sambandið milli þátttöku í reglulegri hreyfingu og jákvæðs 

sjálfstrausts þar sem reglulegar æfingar íþrótta sem reyna á þol og úthald tengjast góðri 

líkamlegri og andlegri heilsu og heilbrigðum lífstíl. Slutsky og Simpkins (2008) héldu fram að 

þátttaka í liðsíþróttum, frekar en einstaklingsíþróttum, ýtti undir aukningu í sjálfstrausti vegna 

þess að hópíþróttir veiti þátttakandanum upplýsingar um eigin getu í íþróttinni í samanburði 

við aðra. Zaccaro, Peterson og Walker (1987) settu hinsvegar fram þá kenningu að þátttaka í 

einstaklingsíþróttum yki frekar sjálfstraust heldur en liðsíþróttir þar sem þar er ekki hægt að 

eigna árangurinn góðu liðsframlagi heldur er allt á herðum einstaklingsins sem fær þar með 

betri upplýsingar um eigin getu. Rannsókn Boone og Leadbitter (2006) sýnir að óánægja með 

eigin líkama minnkar eftir þátttöku í liðsíþróttum. Rannsakendur voru með þá kenningu að 

þetta væri vegna áhrifa jákvæðra upplifana, þróun á eigin færni, þjálfunar og þeim stuðningi 

frá jafningjum sem fylgir þátttöku í liðsíþróttum.  

Tucker (1982) framkvæmdi rannsókn á karlmönnum í háskóla þar sem annar hópurinn 

tók þátt í reglulegri lyftingaþjálfun á meðan hinn gerði ekkert slíkt. Hópurinn sem tók þátt í 

lyftingaþjálfuninni sýndi fram á mun meiri aukningu í sjálfstrausti en hinn hópurinn eftir 

þjálfun í aðeins eitt misseri. Gary og Guthrie (1972) framkvæmdu rannsókn þar sem 

alkóhólistar fóru reglulega út að hlaupa yfir fjögurra vikna tímabil. Eftir þessar fjórar vikur 

mældist sjálfstraust þeirra meira. Rannsókn Tremblay, Inman og Willms (2000) á 12 ára 

börnum í Kanada sýndi fram á að þau börn sem voru líkamlega virkari og hreyfðu sig meira 

höfðu talsvert meira sjálfstraust en aðrir jafnaldrar þeirra. Að lokum sýndi rannsókn Joseph, 

Royse, Benitez og Pekmezi á bandarískum háskólanemum að jákvæð tengsl væru á milli 

reglulegrar hreyfingar ungmenna og sjálfstrausts þeirra og að mati rannsakenda er líkamsrækt 

ungmenna í einhverri mynd góð leið til þess að auka lífsgæði þeirra (Joseph o.fl., 2014).  
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Markmið og tilgátur 

Markmið þessarar rannsóknar er að reyna að staðfesta niðurstöður fyrri rannsókna 

(Biddle og Asare, 2011; Findlay og Bowker, 2009; Joseph o.fl., 2014) sem sýna að regluleg 

hreyfing spáir fyrir um sjálfstraust síðar með því að kanna hvort að þátttaka í líkamsþjálfun 

eða reglulegri hreyfingu við byrjun 10. bekkjar spái jákvætt fyrir um sjálfstraust við lok 

skólaársins. Tengls reglulegrar hreyfingar við sjálfstraust hafa verið rannsökuð nokkrum 

sinnum erlendis eins og áður hefur verið nefnt (Findlay og Bowker, 2009; Joseph o.fl., 2014; 

Slutsky og Simpkins 2008; Tremblay o.fl., 2000), en ekki oft hér á landi og er því mikilvægt 

að annars vegar setja fordæmi fyrir rannsóknum á þessu sviði á Íslandi og hins vegar kanna 

hvort tilefni sé til að hvetja ungmenni í auknum mæli til íþróttaiðkunnar eða annars konar 

líkamsræktar en nú er gert og efla þannig sjálfstraust íslenskra ungmenna. 
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Aðferð 

Þessi rannsókn byggir á gögnum sem fengin voru úr þriðju og fjórðu gagnasöfnun í 

megindlegri langtímarannsókn þar sem hópi ungmenna var fylgt frá því þau hófu nám í 9. 

bekk og þar til þau luku námi í 10. bekk. Stuttur spurningalisti var lagður fyrir sömu 

nemendur fjórum sinnum á meðan á rannsókninni stóð; í október 2012, apríl 2013, október 

2013 og að lokum í apríl 2014. 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru allir grunnskólanemendur fæddir árið 1998 og í 9. bekk við upphaf 

rannsóknarinnar. Rannsakendur takmörkuðu þýði rannsóknarinnar við skóla með tuttugu eða 

fleiri nemendur í 9. bekk á höfuðborgarsvæðinu og á Reykjanesi og við upphaf rannsóknar 

innihélt þýðið tvo þriðju hluta allra nemenda í 9. bekk á landinu. Af 54 mögulegum skólum 

voru tuttugu valdir af handahófi og samþykktu fimmtán að taka þátt (75%). Í þeim tilfellum 

þegar um fleiri en tvo 9. bekki var að ræða í hverjum skóla voru þeir valdir af handahófi 

einnig. Úrtakið innihélt 625 unglinga samtals úr 30 bekkjum og fékkst skriflegt samþykki frá 

foreldrum fyrir þátttöku barna þeirra í rannsókninni frá 561 þeirra (90%). Þessi rannsókn 

takmarkast hinsvegar við þá nemendur sem svöruðu spurningalistanum við byrjun og lok 10. 

bekkjar, þar sem hér var einungis notast við gögn frá þriðju og fjórðu gagnasöfnun, það er í 

október 2013 og apríl 2014. 505 nemendur svöruðu spurningum um reglulega hreyfingu í 

október 2013, 277 drengir og 228 stúlkur. 472 nemendur svöruðu svo spurningum um 

sjálfstraust í apríl 2014, 255 drengir og 217 stúlkur. Samtals svöruðu 446 (79,5%) báðum 

spurningalistum, 242 drengir og 204 stúlkur. 

Framkvæmd 

 Haustið 2012 var tölvupóstur um markmið rannsóknarinnar sendur til allra 

þátttökuskóla þar sem leitað var eftir samþykki þeirra fyrir þátttöku. Í kjölfarið var rannsóknin 

tilkynnt til Persónuverndar undir númerinu S5799. Nemendur fengu bréf þar sem óskað var 

eftir undirritun foreldra þeirra þar sem þau samþykktu þátttöku barns þeirra í rannsókninni. 

Foreldrum var einnig sendur tölvupóstur til að tryggja að þeir fengju allir upplýsingar um 

rannsóknina. Umsjónarkennarar þeirra bekkja sem tóku þátt söfnuðu svo saman bréfunum 

með samþykki foreldranna og var hringt í þá foreldra sem ekki höfðu skilað inn 

samþykktarbréfi. Söfnun gagna sem notuð voru við þessa rannsókn fór fram í október og apríl 
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skólaárið 2013 til 2014 og fóru þá tveir þjálfaðir rannsakendur í viðkomandi skóla og 

framkvæmdu fyrirlögnina í samstarfi við umsjónarkennara á hverjum stað. Tímasetning 

hennar var ákveðin í samstarfi við skólastjórnendur og kennara og var hverjum bekk stillt upp 

eins og um próf væri að ræða. Lesinn var upp staðlaður texti um framkvæmd og tilgang 

rannsóknarinnar og var spurningum nemenda svarað með samræmdum hætti eftir því sem 

aðstæður leyfðu hverju sinni. Þá var reynt að fá nemendur sem voru frá, vegna veikinda eða 

annarra ástæðna, til að svara spurningalistanum með aðstoð frá umsjónarkennara eða 

foreldrum. 

Mælitæki 

Regluleg hreyfing. Spurningar um reglulega hreyfingu þátttakenda voru þrjár talsins 

og voru samdar sérstaklega fyrir rannsóknina: „Hve oft stundar þú íþróttir (t.d. æfingar eða 

líkamsþjálfun) með íþróttafélagi?“, „Hve oft stundar þú íþróttir (t.d. æfingar/ líkamsþjálfun) 

sem ekki er á vegum íþróttafélaga?“ og „Hve oft reynir þú á þig líkamlega þannig að að þú 

mæðist verulega eða svitnir?“. Svarkostir voru á raðkvarða og voru sex talsins; „aldrei“, „< 1 

sinni í viku“, „1 sinni í viku“, „2-3 sinnum í viku“, „4-5 sinnum í viku“ og „svo til á hverjum 

degi“.  

Farsæl þroskaframvinda (PYD). Kvarðinn um farsæla þroskaframvindu skiptist 

niður í fimm þætti: sambönd, siðferðisvitund, umhyggju, hæfni og sjálfstraust þar sem hærra 

skor gefur til kynna farsælli þroskaframvindu. Matsgæði undirþáttanna eru góð samkvæmt 

höfundum kvarðans og er áreiðanleiki þeirra (Cronbachs alpha) með nemendum í 7.-12. bekk 

á bilinu 0,75 til 0,93 (Lerner, 2005a; Lerner o.fl., 2005b; Lerner og Lerner, 2013). Í þessari 

rannsókn er einungis notast við þau atriði kvarðans sem snúa að sjálfstrausti.  

 Þau atriði sem snúa að sjálfstrausti eru sex talsins og eru fullyrðingar sem lýsa líðan 

sem aftur lýsir sjálfstrausti þátttakandans. Fjögur atriðanna eru tvíkosta þar sem þátttakandi 

velur hvort hann líkist meira unglingi a eða unglingi b. Tvíkosta atriðin fjögur eru: 

1) a. „Sumir unglingar eru næstum alltaf ánægðir með sig.“ 

b. „Aðrir unglingar eru oft ekki ánægðir með sig.“ 

2) a. „Sumum unglingum finnst þeir líta vel út.“ 

b. „Öðrum unglingum finnst þeir ekki líta mjög vel út.“ 

3) a. „Sumir unglingar eru mjög ánægðir með hvernig þeir líta út.“  

b. „Aðrir unglingar óska þess að þeir litu öðruvísi út.“  
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4) a. „Sumir unglingar eru mjög ánægðir með að vera eins og þeir eru.“  

b. „Aðrir unglingar óska þess að þeir væru öðruvísi.“  

Þátttakendur svara svo með því að merkja við svarkostinn „Mjög líkt mér“ eða „Svolítið líkt 

mér“ við þá lýsingu sem á betur við þau hverju sinni. Tvö atriðanna sex sem snúa að 

sjálfstrausti eru svo staðhæfingar og er þeim svarað á fimm punkta Likertkvarða. 

Staðhæfingarnar tvær eru: „Í heildina litið er ég glöð/glaður að ég er ég“ og „Þegar ég verð 

fullorðin/n veit ég að ég mun eiga gott líf“. Svarkostir voru: „Mjög sammála“, „Sammála“, 

„Hvorki sammála né ósammála“, „Ósammála“ og „Mjög ósammála“. Kvarðinn um farsæla 

þroskaframvindu var byggður á ítarlegu fræðilegu yfirliti og forprófunum og sýnt hefur verið 

fram á tilvist þáttanna og samsvörun við farsæla þroskaframvindu (Lerner o.fl., 2005b). Innri 

áreiðanleiki fyrir kvarðann reyndist góður, bæði við upphaf tíunda bekkjar (α=0,89) og lok 

tíunda bekkjar (α=0,90). Innri áreiðanleiki fyrir sjálfstraust við lok tíunda bekkjar reyndist 

einnig góður, (α=0,80). 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við 20. útgáfu af forritinu Statistics Package for 

Social Sciences (SPSS). Við nánari athugun á þátttakendum kom í ljós að 56 þátttakendur 

höfðu ekki svarað spurningum um reglulega hreyfingu til fulls, 28 stúlkur og 28 drengir. Þá 

höfðu 89 þátttakendur, 50 drengir og 39 stúlkur, ekki svarað til fullnustu spurningum um 

sjálfstraust. Þessir þátttakendur voru því ekki notaðir við útreikning niðurstaðna. 

Leitað var að útlögum með því að nota fjarlægð Cooks og Mahalanobis. Með fjarlægð 

Cooks er hægt að meta hversu mikil áhrif hver þátttakandi hefur á niðurstöðu 

útkomubreytunnar (Cook, 1977) en fjarlægð Mahalanobis metur hinsvegar hversu langt hver 

þátttakandi svarar frá meðaltali dreifingarinnar (Mahalanobis, 1936). Þessar aðferðir gefa því 

saman ágæta vísbendingu um frávik og er hægt að skoða spurningalista þessara þátttakenda 

sérstaklega, til að athuga hvort um óeðlilegt svarmynstur sé að ræða og meta hvort hægt sé að 

taka þessi gögn trúanleg. Gögn sem þykja ótrúverðug með óyggjandi hætti eru svo fjarlægð. 

Þegar þessum aðferðum var beitt komu fjórir útlagar í ljós sem bæði mældust háir á fjarlægð 

Mahalanobis og fjarlægð Cooks. Leitað var í frumgögnum eftir spurningalistum þessara 

fjögurra þátttakenda og þeir skoðaðir til að athuga svörun og hvort um áberandi óeðlilegt 

svarmynstur væri að ræða. Hægt var að færa rök fyrir því að svör eins þátttakandanna þættu 

ekki áreiðanleg, meðal annars vegna þess hvernig hann svaraði spurningum um reglulega 
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hreyfingu þar sem þátttakandinn gaf samanlagt upp meiri virkni á dag en fjöldi klukkustunda í 

sólarhring. Þar sem áhrif hans á jöfnuna voru mikil var talið réttlætanlegt að fjarlægja hans 

gögn. Svör hinna þriggja þátttakenda sem mældust háir á fjarlægð Mahalanobis og fjarlægð 

Cooks þóttu ekki nægjanlega grunsamleg til að hægt væri að réttlæta að fjarlægja þau. Þau 

voru öfgafull en þátttakendurnir virtust svara af vandvirkni þar sem svör þeirra um til dæmis 

meðaleinkunn sína og námsárangur pössuðu við önnur gögn sem ekki komu frá nemendunum 

sjálfum. Staðfestur lokafjöldi þátttakenda sem svaraði bæði spurningum um reglulega 

hreyfingu og sjálfstraust var því 445 þátttakendur, 241 drengur og 204 stúlkur. 

Í rannsókn þessari var notast við einfalda aðfallsgreiningu en slíkt er gert þegar um 

tvær samfelldar breytur er að ræða og áhugi er á að athuga áhrif frumbreytunnar á 

fylgibreytuna. Frumbreytan í þessari rannsókn er megindleg og samfelld og stendur fyrir 

magn hreyfingar í viku. Fylgibreytan er þá magn sjálfstrausts og er einnig megindleg og 

samfelld. Forsenda aðfallsgreiningar er að villan sé normaldreifð og því var notast við 

normalrit af leif til að meta hvort sú forsenda stæðist. Forsendur stóðust en aðfallsgreining 

þolir smá frávik frá normaldreifingu en illa frávillinga. Að auki var framkvæmt 

marktektarpróf á því hvort hallatala í þýði væri 0,0 og var notast við 95% öryggi og α = 0,05. 

Að lokum má benda á, að þar sem unnið var með gögn úr langtímarannsókn, þar sem sex 

mánuðir liðu á milli þess að spurningarnar voru lagðar fyrir þátttakendur, þá má leggja meiri 

túlkun í forspá heldur en ef um samtímagögn væri að ræða. 
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Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst verður farið yfir 

lýsandi tölfræði frumbreytu og fylgibreytu, bæði með töflum og myndum. Því næst er 

samband frumbreytu og fylgibreytu skoðað og að lokum verður farið yfir niðurstöður 

einfaldrar aðfallsgreiningar. 

 

Tafla 1 

Lýsandi tölfræði reglulegrar hreyfingar. 

 Fjöldi Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris 

Regluleg 

hreyfing 

504 3,00 18,00  12,15  3,55  -0,56 -0,08 

 

Tafla 1 sýnir hversu mikið þátttakendur hreyfðu sig á viku við upphaf skólaárs. 

Meðaltalið 12,15 jafngildir því að hreyfa sig bæði á eigin vegum og í skipulögðu íþróttastarfi 

rétt rúmlega tvisvar til þrisvar sinnum í viku. Lægsta gildi er 3 og er það eins lágt og 

mögulegt er þar sem lægsti mögulegi stigafjöldinn úr hverri af spurningunum þremur er 1. 

Alls voru 14 þátttakendur með gildið 3, eða 2,8% af heildinni og jafngildir það því að hreyfa 

sig ekki neitt, hvorki í skipulögðu íþróttastarfi eða á eigin vegum. Hæsta gildi var 18 sem 

jafngildir hæsta mögulega gildi þar sem spurningarnar voru þrjár talsins og hæsta gildi við 

hverri spurningu var 6. Alls voru 26 þátttakendur með það gildi, eða 5,2% af heildinni. Það 

jafngildir því að hreyfa sig bæði í skipulögðu íþróttastarfi og á eigin vegum svo til á hverjum 

degi. Bæði hæstu og lægstu gildin eru öfgafull en ekki er hægt að útiloka að þau séu trúanleg. 

Þessi dreifing sést betur á mynd 1. 
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Mynd 1. Dreifing stigafjölda við spurningum um reglulega hreyfingu. 

 

Tafla 2 

Lýsandi tölfræði fyrir sjálfstraust. 

 Fjöldi Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Ris 

Sjálfstraust 472 6,00 26,00 20,12 4,71 -0,80 0,12 

 

Tafla 2 hér að ofan sýnir hversu mikið sjálfstraust þátttakenda er við lok skólaárs. Eins 

og sést af meðaltalinu 20,12 virðist sjálfstraust þátttakenda að jafnaði nokkuð hátt og ef 

gögnin eru skoðuð nánar sést að tíðasta gildið var það sama og hæsta mögulega gildið, það er 

67 eða 14,2 % mældust með hæsta mælanlega magn sjálfstrausts í þessari rannsókn. Að sama 

skapi eru aðeins 2 þátttakendur með lægsta mögulega magn sjálfstrausts. Þessi dreifing sést 

betur á mynd 2. Skekkja og ris, bæði reglulegrar hreyfingar og sjálfstrausts, er lægra en 
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tölugildið af einum sem er notað sem viðmið um að breytur uppfylli skilyrði normaldreifingar 

svo hægt er að segja að bæði frumbreytan og fylgibreytan normaldreifist. 

Mynd 2. Dreifing stigafjölda við spurningum um sjálfstraust. 

 

Einföld aðfallsgreining var framkvæmd þar sem regluleg hreyfing var frumbreyta og 

sjálfstraust fylgibreyta. Sett var fram núlltilgáta sem felst í því að regluleg hreyfing hafi ekki 

áhrif á sjálfstraust. Niðurstaða F-prófs á hallatölu var marktæk, F(1,443) = 31,656,  

p < .005, miðað við α = 0,05. Því er hægt að hafna núlltilgátunni og taka upp aðaltilgátuna, 

sem gefur til kynna að tengsl séu á milli reglulegrar hreyfingar og sjálfstrausts í þýðinu. 

Staðlaður hallastuðull mældist 0,268, svo samkvæmt honum eykst staðalfrávik sjálfstrausts 

um 0,268, eða rétt tæp 27 % þegar regluleg hreyfing eykst um eitt staðalfrávik. Þegar aðeins 

er ein frumbreyta í aðfallslíkaninu eins og í þessu tilfelli þá jafngildir staðlaði hallastuðullinn 

fylgnistuðli milli frum- og fylgibreytu. Staðlaði hallastuðullinn skýrir magn áhrifanna, ekki 

bara styrkleika sambandsins. Hér er um að ræða miðlungssterk, og það sem mikilvægast er, 

marktæk áhrif. Því er hægt að álykta að sjálfstraust vaxi með aukinni reglulegri hreyfingu. 
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Skýringarhlutfallið (R
2
) er 0,072 sem þýðir að regluleg hreyfing skýrir rúm 7,2% af 

heildarbreytileika í dreifingu sjálfstrausts. Einnig er hægt að álykta að bilið 0,240-0,483 

innihaldi þýðishallastuðulinn sem bætist við sjálfstraust vegna hverrar einingar reglulegrar 

hreyfingar sem við bætist, miðað við 95% öryggi. Eins og kom fram í inngangskaflanum þá 

virðist of mikil hreyfing í sumum tilfellum vera heilsuskaðandi og var því athugað hvort um 

sveiglínusamband milli frum- og fylgibreytu væri að ræða, það er hvort að sjálfstraust aukist 

með aukinni hreyfingu upp að vissu marki en lækki svo aftur. Það var gert með því að bæta 

frumbreytunni, reglulegri hreyfingu, í öðru veldi við jöfnuna. Það bætti þó ekki forspá 

aðhvarfsjöfnunnar, og var hvorki breytingin á r
2
 né niðurstaða F prófsins tölfræðilega 

marktæk, F (1,442) = 0,063, p = 0,801, miðað við α = 0,05. Var því ekki um 

sveiglínusamband að ræða. 

 

Mynd 3. Fylgnirit af dreifingu samanlagðs stigafjölda reglulegrar hreyfingar og sjálfstrauts. 
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Mynd 3 sýnir skýringarhlutfallið (R
2
) milli reglulegrar hreyfingar og sjálfstrausts. Hún 

sýnir að þeir sem stunda reglulega hreyfingu eru að jafnaði með hærra sjálfstraust þó að það 

séu að vísu líka nokkrir sem stunda oft reglulega hreyfingu en eru ekki með hátt sjálfstraust, 

og svo öfugt. Því dekkri sem punkturinn er þeim mun fleiri mældust með þetta tiltekna gildi 

og táknar alveg svartur reitur tíu þátttakendur og ljósgrár reitur tvo. Það sést því, þegar rýnt er 

í myndina, að regluleg hreyfing og sjálfstraust tengjast jákvætt. 

Mynd 4. Normalrit af leif 

 

Ein af meginforsendum einfaldrar aðfallsgreiningar er að villan sé normaldreifð og var 

notast við normalrit af leif, eins og á mynd 4 hér að ofan, til þess að meta hvort þessi forsenda 

stæðist. Almennt þolir aðfallsgreining töluverð frávik frá normaldreifingu en illa frávillinga. 

Á mynd 4 sést að leifin getur talist normaldreifð þó að hún sveigi örlítið frá línunni og ekki er 

að finna merki um frávillinga. Ris dreifingar villunnar mældist 0,045 og skekkjan -0,711 og 
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eru því bæði gildin minni en tölugildið af einum. Þar með virðist ljóst að villan sé 

normaldreifð og því stenst sú meginforsenda einfaldrar aðfallsgreiningar. 
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Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að staðfesta niðurstöður fyrri rannsókna (Biddle og Asare, 

2011; Findlay og Bowker, 2009; Joseph o.fl., 2014) sem sýna að regluleg hreyfing spáir fyrir 

um sjálfstraust síðar og kanna hvort þátttaka í líkamsþjálfun eða reglulegri hreyfingu við 

byrjun 10. bekkjar spái jákvætt fyrir um sjálfstraust við lok skólaárs. Gögnin sem notast var 

við í rannsókninni voru fengin við upphaf og lok 10. bekkjar, þar sem hópi ungmenna var 

fylgt eftir í tvö skólaár í megindlegri langtímarannsókn, frá haustinu 2012 þegar ungmennin 

voru að hefja nám í 9. bekk og til loka 10. bekkjar vorið 2014.  

Sett var fram sú tilgáta að magn hreyfingar þátttakenda á viku við upphaf 10. bekkjar 

spáði jákvætt fyrir um hversu mikið sjálfstraust þátttakendur hefðu við lok 10. bekkjar. Var 

það í takti við fyrri rannsóknir sem bentu til þess að hreyfing hafi jákvæð áhrif á sjálfstraust 

fólks, það er að fólk sem hreyfði sig reglulega væri með meira sjálfstraust en fólk sem gerði 

það ekki (Findlay og Bowker, 2009; Joseph o.fl., 2014; Slutsky og Simpkins 2008; Tremblay 

o.fl., 2000). 

Niðurstöður rannsóknarinnar studdu tilgátuna. Þegar einföld aðfallsgreining var 

framkvæmd þar sem magn reglulegrar hreyfingar var frumbreyta og magn sjálfstrausts var 

fylgibreyta kom í ljós að breytileika í dreifingu samanlagðs stigafjölda fyrir magn sjálfstrausts 

mátti að nokkru leiti útskýra með því hvort einstaklingurinn stundaði reglulega líkamsrækt 

eða ekki. Stefna áhrifanna var metin út frá mynd auk þess sem hallastuðull sagði til um magn 

og stefnu áhrifanna og hækkaði sjálfstraust þátttakenda að jafnaði eftir því sem regluleg 

hreyfing jókst. Þó var að finna þátttakendur sem mældust háir á sjálfstrausti og lágir á 

reglulegri hreyfingu og öfugt, það er sumir mældust háir á reglulegri hreyfingu en lágir á 

sjálfstrausti. Þrátt fyrir þessar undantekningar er hægt að segja að tilgátan hafi staðist og að 

aukin hreyfing spái fyrir um bætt sjálfstraust að einhverju leiti.  

Þessar niðurstöður eru nokkuð áhugaverðar þar sem þær styðja við fyrri rannsóknir 

(Findlay og Bowker, 2009; Joseph o.fl., 2014; Slutsky og Simpkins 2008; Tremblay o.fl., 

2000) og sýna að regluleg hreyfing virðist vissulega hafa jákvæð áhrif á sjálfstraust 

ungmenna. En eru áhrifin hér á landi sambærileg þeim áhrifum sem mælst hafa í rannsóknum 

erlendis? Séu niðurstöður þessarar rannsóknar bornar saman við niðurstöður rannsóknar 

Findlay og Bowker (2009) á kanadískum ungmennum kemur í ljós að áhrifin eru þó nokkuð 

svipuð. Stöðluð hallatala í rannsókn Findlay og Bowker mældist 0,29, rétt rúmlega tveimur 

hundraðshlutum meira en stöðluð hallatala þessarar rannsóknar, 0,267. Aftur á móti mældist 
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skýringarhlutfallið um það bil tvöfalt hærra í Kanada, 0,14, miðað við skýringarhlutfall 

þessarar rannsóknar sem mældist 0,072. Af samanburði þessara tveggja rannsókna að dæma 

má því segja að magn áhrifanna sé svipað í Kanada og á Íslandi. Hinsvegar má skýra tvöfalt 

meira af breytileika í sjálfstrausti kanadískra ungmenna með því hvort þau stundi líkamsrækt, 

miðað við íslensk ungmenni. Áhugavert væri að sjá rannsóknir framkvæmdar með það að 

leiðarljósi að reyna að komast að því í hverju þessi munur á skýringarhlutföllunum liggur.  

Hvað orsakar þessi jákvæðu áhrif reglulegrar hreyfingar á sjálfstraust er hinsvegar 

óljóst og er hægt að velta upp ýmsum möguleikum. Regluleg líkamsrækt í einhverri mynd 

krefst sjálfsaga og vilja til að setja sér markmið. Sjálfsagi til að stunda hreyfingu reglulega og 

ná fyrirfram settum persónulegum markmiðum getur til dæmis fyllt einstaklinginn ánægju og 

stolti yfir eigin dugnaði og afrekum sem í kjölfarið ýtir undir frekara sjálfstraust. Sýnt hefur 

verið fram á, eins og áður hefur verið komið að í þessari ritgerð, að líkamleg áreynsla eykur 

andlega vellíðan og getur að einhverju leiti komið í veg fyrir þunglyndi og kvíðaraskanir 

(Carek o.fl., 2011; Fox, 1999). Einstaklingur sem stundar líkamlega áreynslu reglulega, það er 

nokkrum sinnum í viku, ætti samkvæmt því að líða betur andlega að meðaltali og betri andleg 

líðan tengist auknu sjálfstrausti. Þar af leiðandi er það líklegt að einstaklingur sem stundar 

líkamsrækt hafi hærra sjálfstraust en einstaklingur sem stundar enga líkamsrækt. Áhugavert 

væri að rannsaka nánar þessi mögulegu tengsl sjálfsaga í líkamsrækt við sjálfstraust og auka 

þannig skilning okkar á þessu sviði. 

Regluleg hreyfing sem stunduð er í hópi getur eflt félagstengsl og styrkt 

stuðningsnetið. Slík vinasambönd geta reynst dýrmæt á erfiðum stundum þegar mikið reynir 

á. Einstaklingi sem líður illa andlega getur fundið fyrir minnkandi sjálfstrausti og þá getur 

vinátta reynst mikils virði. Að sama skapi er stuðningur mikilvægur á góðum stundum og 

stuðlar að betri andlegri líðan, til dæmis með hrósi eða hamingjuóskum. Líkt og tengsl 

sjálfsaga í líkamsrækt við sjálfstraust þá er samband vináttu við sjálfstraust athyglisvert 

rannsóknarefni og væri áhugavert ef það yrði rannsakað nánar.  

Samkvæmt íslenskum rannsóknum frá 2011 og 2012 ná íslensk börn ekki að hreyfa sig 

á degi hverjum eins mikið og ráðlegt er og hlutfall líkamsfitu er of hátt (Kristján Þór 

Magnússon, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Þórarinn Sveinsson og Erlingur Jóhannsson, 2011; 

Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Erlingur Birgir Richardsson, Kári Jónsson og Anna Sigríður 

Ólafsdóttir, 2012). Að sama skapi kemur fram í tyrkneskum rannsóknum frá 2008 og 2014 að 

sjálfstraust ungmenna á aldrinum 11-18 ára sé undir áhrifum þess hversu mikið þau hreyfi sig, 
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sem og hver líkamsþyngdarstuðull (e. body mass index) þeirra er (Altintas og Asci, 2008; 

Altintas o.fl., 2014). Séu niðurstöður tyrknesku rannsóknanna bornar saman við áðurnefndar 

niðurstöður íslenskra rannsókna frá 2011 og 2012 sést hversu mikilvæg regluleg hreyfing er 

fyrir sjálfstraust, ekki síst útlitstengt sjálfstraust. Síðustu ár, með komu samfélagsmiðla og 

aukinna tækniframfara, hefur umfjöllun um líkamlegt útlit orðið sífellt meira áberandi. 

Útlitsdýrkun hefur aukist til muna og eru karlmenn til dæmis hvattir beint og óbeint til að vera 

með grannan, vöðvastæltan líkama og konur með mjó mitti og slétta maga. Slíkir líkamar 

myndast og mótast að stærstum hluta með reglulegri hreyfingu og líkamsrækt og eru því þeir 

sem stunda hreyfingu reglulega ef til vill með meira útlitstengt sjálfstraust en þeir sem ekki 

hreyfa sig reglulega. Það þarf þó ekki að vera að áhrifin þarna á milli séu jákvæð þar sem 

sjálfstraust sem byggir mikið, eða jafnvel eingöngu, á útliti getur einnig verið neikvætt. Hér er 

því um að ræða mjög athyglisvert rannsóknarefni, ekki síst þar sem umræðan um útlitsdýrkun 

virðist verða sífellt háværari í samfélaginu og hefðu margir eflaust áhuga á að sjá þetta efni 

rannsakað nánar.  

 Regluleg hreyfing eða líkamsrækt er góður vettvangur til að æfa og styrkja félagslega, 

andlega og einnig líkamlega færni sem nýst geta á hinum ýmsu sviðum lífsins. Eins og áður 

hefur verið nefnt getur regluleg hreyfing sem stunduð er með öðrum þjálfað félagslega færni 

sem nýst getur í daglegu lífi og þá getur regluleg hreyfing þjálfað og aukið andlega færni eins 

og sjálfsaga. Regluleg hreyfing bætir einnig líkamlega færni þar sem hreyfing sem endurtekin 

er reglulega þjálfast og verður auðveldari eftir því sem hún er endurtekin oftar. Gera má ráð 

fyrir að unglingur sem æfir til dæmis knattspyrnu og æfir sig samviskusamlega og stöðugt 

muni taka framförum og verða betri í knattspyrnu eftir því sem hann æfir sig oftar. Framfarir í 

færni geta haft áhrif á trú unglingsins á eigin getu og hæfileikum og þannig aukið sjálfstraust 

hans. Þessir mögulegu áhrifavaldar jákvæðra tengsla hreyfingar við sjálfstraust, sem hér hefur 

verið fjallað um, hafa ekki verið rannsakaðir nógu gaumgæfilega, einkum hér á landi, og er 

því mikilvægt að hefja frekari rannsóknir til að varpa betur ljósi á hvað nákvæmlega útskýrir 

þessi jákvæðu áhrif hreyfingar á sjálfstraust ungmenna. 

Í þessari rannsókn var sýnt fram á jákvæð áhrif reglulegrar hreyfingar á sjálfstraust en 

sjálfstraust er aðeins einn fimm þátta í hinum fimm þáttum farsæls þroska (e. 5 C‘s of PYD). 

Hinir þættirnir fjórir, sem eru sambönd, hæfni, siðferðisvitund og umhyggja tengjast 

sjálfstrausti mismikið, og eiga sumir mögulega erfitt með að átta sig á muni þeirra á milli. Í 

rannsóknum sem ef til vill yrðu gerðar í framhaldi af þessari rannsókn gæti verið áhugavert að 
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athuga hvort regluleg hreyfing hafi jafnframt áhrif á einhvern hinna þáttanna fjögurra og bera 

þau áhrif, ef einhver eru, saman við niðurstöður þessarar rannsóknar. Þess utan gæti verið 

mjög áhugavert að komast að hvaða þátt hinna fimm þátta farsæls þroska, regluleg hreyfing 

hefur mest áhrif á og hvort regluleg hreyfing hafi jafnvel neikvæð áhrif á einhvern þáttanna 

fjögurra. Af þeim þáttum hinna fimm þátta farsæls þroska hvers samband við reglulega 

hreyfingu á eftir að rannsaka þá er, eins og áður hefur verið nefnt í þessum kafla, hægt að færa 

fram rök fyrir því að þættirnir sambönd og hæfni tengist reglulegri hreyfingu meira en 

þættirnir siðferðisvitund eða umhyggja og gæti það verið athyglisvert að fylgjast með því 

hvort  þau rök haldi ef sambönd þessara fjögurra þátta eru skoðuð nánar í rannsóknum síðar. 

Samkvæmt niðustöðum þessarar rannsóknar þá mótast sjálfstraust einungis að hluta til 

af því hversu mikið einstaklingur hreyfir sig og er margt annað sem gæti einnig haft áhrif á 

sjálfstraust. Kæmi þar jafnvel til greina kyn, efnahagsleg staða, samband við foreldra, fjöldi 

vina eða námsárangur. Í rannsóknum í framhaldinu væri forvitnilegt að stjórna fyrir eitthvað 

af fyrrnefndum breytum eins og til dæmis kyni eða efnahagi og bera þær niðurstöður saman 

við þessar. Mikilvægt er að rannsaka sjálfstraust betur, en af þessari rannsókn að dæma eru 

áhrif hreyfingar á sjálfstraust ungmenna þó óumdeilanleg og fullt tilefni til að hvetja æsku 

landsins ennþá frekar til að stunda líkamsrækt af einhverju tagi. 
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