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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna tengsl þátttöku ungmenna í íþróttum og hæfni. Hæfni 

er einn undirþáttur hugmynda um farsæla þroskaframvindu sem leggur áherslu á að stuðla að 

styrkleikum unglinga. Tilgáta rannsóknarinnar var að þátttaka í íþróttum við upphaf 10. 

bekkjar mynd spá jákvætt fyrir um hæfni við lok 10. bekkjar. Þýði rannsóknar voru ungmenni 

í skólum á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi. Úrtakið var 561 nemandi í 10. bekk 

(meðalaldur = 15,3 ár). Spurningarlistinn var lagður fyrir sama hópinn haustið 2013 (n = 505) 

og vorið 2014 (n = 469). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þátttaka í íþróttum að hausti 

hafði marktækt forspárgildi fyrir aukinni hæfni að vori. Þær gefa til kynna að eftir því sem 

unglingar taka oftar þátt í íþróttum á viku, því hæfari telja þeir sig vera. Niðurstöður eru í 

samræmi við fyrri rannsóknir, sem sýna fram á ágæti þess að taka þátt í íþróttum og jákvæð 

tengsl við hæfni. Framtíðarrannsóknir ættu að kanna áhrif íþrótta í tengslum við aðra þætti 

farsæls þroska til þess að fá skýrari mynd af áhrifum þátttöku í íþróttum tengdum styrkleikum 

ungmenna. Að auki væri áhugavert að kanna hvaða þættir íþróttastarfs hafi tengsl við 

skynjaða hæfni ungmenna. 

 

Lykilorð: íþróttaþátttaka, farsæll þroski, hæfni, unglingar 

  



 

Þakkarorð 

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, Dr. Steinunni Gestsdóttur og Kristjáni Katli Stefánssyni, 

fyrir góða og gagnlega leiðsögn. Einnig vil ég þakka móður minni, Björk Jónsdóttur, fyrir 

yfirlestur og nytsamlegar ábendingar. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og kærasta, 

Pálmari Gíslasyni, fyrir dyggan stuðning í gegnum námið. 

 

 

 



4 

 

Efnisyfirlit 

Útdráttur ..................................................................................................................................... 2 

Þakkarorð ................................................................................................................................... 3 

Inngangur ................................................................................................................................... 6 

Breytt viðhorf fræðimanna til ungmenna ............................................................................... 7 

Farsæll þroski ungmenna ........................................................................................................ 7 

Hæfni og tengdar hugsmíðar .................................................................................................. 8 

Trú á eigin getu (e. self-efficacy). ....................................................................................... 8 

Kenning um væntingar til árangurs (e. expectancy-value theory). ................................... 10 

Íþróttir og tómstundastarf ungmenna ................................................................................... 11 

Fyrri rannsóknir á hæfni og íþróttum ................................................................................... 12 

Markmið rannsóknar............................................................................................................. 13 

Aðferð ....................................................................................................................................... 15 

Þátttakendur .......................................................................................................................... 15 

Mælitæki ............................................................................................................................... 15 

Framkvæmd .......................................................................................................................... 16 

Tölfræðileg úrvinnsla ........................................................................................................... 16 

Forsendur aðfallsgreiningar. ............................................................................................. 17 

Útlagar. .............................................................................................................................. 17 

Niðurstöður ............................................................................................................................... 18 

Lýsandi tölfræði .................................................................................................................... 21 

Einföld aðfallsgreining ......................................................................................................... 21 

Umræða .................................................................................................................................... 24 

Heimildir .................................................................................................................................. 27 

 

  



5 

 

Töfluskrá 

Tafla 1. Fimm þættir farsæls þroska (Gestsdóttir og Lerner, 2007) ........................................... 8 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði fyrir rannsóknarbreytur og fylgni (Pearson‘s r) ............................. 21 

Tafla 3. Niðurstöður t-prófs aðfallsgreiningar ......................................................................... 22 

 

Myndaskrá 

Mynd 1. Fjarlægðir Cooks og Mahalanobis ............................................................................. 18 

Mynd 2. Normalrit af leif .......................................................................................................... 19 

Mynd 3. Leifarrit af staðlaðri leif og stöðluðu forspárgildi ...................................................... 20 

Mynd 4. Fylgnirit af tengslum rannsóknarbreyta ..................................................................... 22 

 

 

  

  



6 

 

Inngangur 

Tengsl hæfni og þátttöku ungmenna í íþróttum 

Um helmingur íslenskra unglinga ver tíma sínum utan skóla í tómstundastarf (Hrefna 

Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir 

Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir 2014) og þar af eru íþróttir algengastar (Viðar 

Halldórsson, 2014). Þar af leiðandi hafa fræðimenn mikið velt fyrir sér ávinningi af 

íþróttastarfi. Rannsóknir hafa margsinnis fundið jákvæð tengsl íþróttaþátttöku unglinga og 

námsárangurs (Eccles og Barber, 1999), almennrar vellíðunar (Hrefna Pálsdóttir o.fl. 2014) 

og þáttum farsæls þroska (Elín Anna Baldursdóttir, 2015; Zarrett, Lerner, Carrano, Fay, Peltz 

og Li, 2008). Undanfarin ár hefur viðhorf fræðimanna til ungmenna breyst frá því sem áður 

var. Þá voru unglingar taldir vandamál (Damon, 2004), en nú hafa rannsóknir snúið frekar að 

styrkleikum þeirra og þá helst, þáttum sem geta stuðlað að farsælum þroska (Lerner, 

Almerigi, Theokas og Lerner, 2005a). 

Líkan um farsælan þroska var sett fram af Lerner sem leggur áherslu á sveigjanleika í 

þroska unglinga og sameiginleg áhrif einstaklinga og umhverfis þeirra (Lerner, 2004; Lerner 

o.fl, 2005a; Lerner o.fl., 2005b). Einn þátta líkansins, hæfni, hefur verið mikið skoðaður 

meðal ungmenna. Einnig hafa fleiri fræðimenn nýtt hugtakið í kenningum sínum (Bandura 

1977; 1997; Eccles o.fl, 1983). Helsta áherslan í þeim kenningum er að einstaklingar trúi því 

að þeir séu hæfir til að takast á við áskoranir og geti komist í gegnum erfiðleika (Bandura 

1997). Að auki hafi einstaklingar sem teljast hæfir, væntingar um að frammistaða þeirra á 

ýmsum sviðum verði farsæl (Eccles o.fl, 1983). Niðurstöður rannsókna benda til að unglingar 

sem hafi slíka trú, telji sig vera hæfa um að takast á við krefjandi verkefni (Bandura, 1977), 

sýna meiri þrautseigju (Bandura, 1997) og setja sér metnaðarfyllri markmið (DeVellis og 

DeVellis, 2000). Þar af leiðandi er æskilegt að unglingar telji sig hæfa til þess að ná árangri í 

lífinu. 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort jákvæð forspártengsl finnist milli 

þátttöku unglinga í íþróttum og aukinnar hæfni. Rannsóknir erlendis hafa sýnt fram á að 

tengsl séu til staðar milli þátttöku unglinga í íþróttum og hversu hæfir þeir selja sig vera 

(Trew, Scully, Kremer og Ogle, 1999; Sallis, Hovell og Hofstetter, 1992). Niðurstöður hér á 

landi hafa sýnt fram á forspártengsl íþróttaþátttöku ungmenna og allra þátta farsæls þroska, 

samkvæmt líkani Lerner (Elín Anna Baldursdóttir, 2015). Fáar rannsóknir hafa þó einblínt á 

einstaka þætti farsæls þroska út frá líkani Lerner og mun þessi rannsókn vonandi varpa ljósi á 

tengsl hæfni við þátttöku unglinga í íþróttum. 
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Breytt viðhorf fræðimanna til ungmenna  

Síðustu ár hafa orðið breytingar á sviði þroskasálfræði í rannsóknum á unglingum. 

Meðal frumkvöðla á sviði þroskasálfræði var Hall (1904) en hann lýsti unglingsárunum sem 

tíma átaka („storm and stress“), þar sem unglingar skiptu ört milli vingjarnleika og 

fjandsemi. Aðrir fræðimenn töldu þetta tímabil vera truflun á þroskaferlum (Freud, 1969) eða 

tímabil togstreitu (Erikson, 1968). Sameiginlegt með þessum sjónarhornum var að unglingar 

voru álitnir vandamál sem þurfti að bregðast við og einblínt á veikleika þeirra. Flestar 

rannsóknir á unglingsárum hafa snúið að því að takast á við eða koma í veg fyrir vanda 

(Damon, 2004), þrátt fyrir að meirihluti unglinga taki ekki þátt í áhættuhegðun (Benson, 

2003). Því er óhætt að álykta að slíkar rannsóknir eigi ekki við nema hluta unglinga og veiti 

þar af leiðandi takmarkaðar upplýsingar um þroskaframvindu þeirra. Rannsóknir þurfi því að 

leitast að því að stuðla að farsælum þroska unglinga í stað þess að einblína á að sporna gegn 

áhættuhegðun þeirra. 

Nýverið hafa fræðimenn einblínt meira á styrkleika unglinga í stað veikleika þeirra. 

Rannsóknir á unglingum í dag einkennast helst af áhuga fræðimanna á sveigjanleika þroska 

og hagnýtingu rannsókna (Steinberg og Lerner, 2004). Hugmyndir um farsælan þroska 

ungmenna hafa beint sjónum fræðimanna frá neikvæðum áherslum, í átt að styrkleikum 

unglinga og hvernig stuðla megi að þeim (Bowers, Li, Kiely, Brittain, Lerner og Lerner, 

2010). 

Farsæll þroski ungmenna  

Líkan um farsæla þroskaframvindu var sett fram af Lerner (Lerner, 2004; Lerner o.fl., 

2005a; Lerner o.fl., 2005b) og fléttar saman samhengi einstaklings og samfélags (Lerner o.fl. 

2005a). Samkvæmt líkaninu skiptist farsæll þroski ungmenna í fimm þætti – hæfni, 

sjálfstraust, sambönd, umhyggju og siðferðisvitund. Nánari útlistun á hverjum þætti fyrir sig 

má sjá í töflu 1. Unglingar sem hafa til að bera þessa fimm þætti farsæls þroska til lengri tíma 

eru líklegri til að vinna að sameiginlegum ávinningi þeirra og nærsamfélags (Lerner, 2004). 
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Tafla 1. Fimm þættir farsæls þroska (Gestsdóttir og Lerner, 2007) 

 

Flestar þær rannsóknir sem hafa skoðað tómstundastarf út frá líkaninu hafa 

einskorðast við að kanna alla þættina. Minna er um rannsóknir á einstökum þáttum farsæls 

þroska og tengslum við íþróttastarf. Það er ekki síður mikilvægt að kanna tengsl einstakra 

þátta og íþróttastarfs unglinga, vegna þess að þannig getur skilningur dýpkað á áhrifum þeirra. 

Þar af leiðandi mun þessi rannsókn kanna sérstaklega tengsl hæfni, út frá skilgreiningu Lerner 

og tengdum kenningum, og þátttöku ungmenna í íþróttum. 

Hæfni og tengdar hugsmíðar 

Skilgreining á hugtakinu hæfni er víð og á við um mörg svið, til dæmis skóla, verklag, 

samskipti og vitsmunagetu. Ef einstaklingar búa yfir hæfni, þá hafa þeir jákvæða sýn á að þeir 

séu verðugir til þess að takast á við verkefni á þessum sviðum, sem og öðrum (Lerner, 2004). 

Sú skilgreining sem rannsóknin mun notast við kemur frá Lerner, en þó hafa fleiri fræðimenn 

skoðað hugtakið og nýtt það í kenningar sínar. 

Trú á eigin getu (e. self-efficacy). Albert Bandura skilgreindi hæfni sem hugtakið trú 

á eigin getu (e. self-efficacy) út frá sjónarhorni félagsnámskenninga (e. social learning 

theories). Samkvæmt kenningu hans ræðst árangur einstaklinga vegna samvirkni áhrifa 

hegðunar, viðhorfa og umhverfis. Trú á eigin getu er skilgreind sem mat einstaklinga á hversu 

Þættir farsæls þroska Skilgreining 

Hæfni 

(e. Competence) 

Jákvæð sýn á eigin getu á afmörkuðum sviðum, í skóla 

(t.d. velgengni í skóla, ástundun), á verklegu sviði (t.d. 

verklag, væntanlegir atvinnumöguleikar), í samskiptum 

(t.d. að jafna ágreining) og hvað varðar vitsmunagetu (t.d. 

þrautalausnir). 

Sjálfstraust 

(e. Confidence) 

Almennt sjálfstraust, sjálfsvirðing, hversu mikla trú 

viðkomandi hefur á því að hann/hún geti haft áhrif á eigið 

líf. 

Sambönd 

(e. Connection) 

Góð tengsl við annað fólk og stofnanir (t.d. fjölskyldu, 

skóla, vini og nærsamfélag). 

Siðferðisvitund 

(e. Character) 

Virðing sem borin er fyrir reglum samfélagsins, gildum 

og réttindum annarra, réttmæti og heiðarleika. 

Umhyggja 

(e. Caring) 

Skilningur á tilfinningum og aðstæðum annarra, 

umhyggja fyrir velferð annarra. 
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hæfir þeir séu til þess að takast á við aðstæður, þá sér í lagi krefjandi aðstæður (Bandura, 

1977). Fræðimenn telja að trú á eigin getu hafi áhrif á val á verkefnum, áreynslu og afrek 

einstaklinga. Þeir sem hafa mikla trú á eigin getu eru frekar tilbúnir til þess að hefja verkefni, 

gefa meira af sér, endast lengur ef illa gengur og afreka meira (Bandura, 1997). Einstaklingar 

með mikla trú á eigin getu hafa meiri þrautseigju og halda áfram þrátt fyrir hindranir og 

afturfarir (DeVellis & DeVellis, 2000). Að auki hafa kenningar og rannsóknir stutt þá 

hugmynd að trú á eigin getu skipti sköpum í þroska, til dæmis félags-, tilfinninga- og 

atferlisþroska (Bandura, 1997). Því er æskilegt að einstaklingar, sér í lagi unglingar sem eru 

enn að þroskast, hafi til að bera slíka trú á eigin getu. 

Hugmyndir fræðimanna um breytingar og aukna trú ungmenna á eigin getu hafa verið 

studdar með rannsóknum. Harter (1999) greindi frá því að með auknum þroska unglinga 

breytist birtingarmynd hæfni. Hún fer að skiptast niður í akademíska hæfni, vitsmunalega 

getu, sköpunarhæfni og félagshæfni, sem seinna verður að frammistöðu í starfi, náinni vináttu 

og ástarsamböndum. Samhliða þessari umbreytingu á hæfni breytist einnig frammistaða 

unglinga í skóla, vinasambönd og síðar starfsferill (Schunk og Meece, 2005). Einnig hafa 

fræðimenn greint frá því að með auknum þroska yrðu unglingar færari í að greina hvaðan þeir 

geta fengið upplýsingar um eigin hæfni (Eccles, Wigfield og Schiefele, 1998). Þessar 

upplýsingar fá unglingar mikið úr skóla og félagsumhverfi sínu (Schunk og Meece, 2005). Að 

auki eru unglingar taldir hafa þroskaðri sýn á eigin getu. Því er oft sterkara samband milli 

frammistöðu og þess að hafa trú á eigin getu, eða hæfni, hjá unglingum en yngri börnum 

(Eccles, Wigfield og Schiefele, 1998). Þessi breyting á trú barna á eigin getu hefur verið 

könnuð til dæmis í rannsókn Chase (2001). Þar kom fram að trú barna á eigin getu við upphaf 

5.bekkjar spáði jákvætt fyrir um trú þeirra á eigin getu í upphafi 8.bekkjar. Þessar niðurstöður 

benda til þess að með þroska ungmenna megi búast við því að trú þeirra á eigin getu, eða 

hæfni, muni aukast.  

Trú einstaklinga á eigin getu hefur verið tengd markmiðssetningu og árangri. Þessi trú 

hefur áhrif á hvaða áskoranir einstaklingar taka sér fyrir hendur og hversu há markmið þeir 

setja sér. Ef trú á eigin getu er mikil, þá velja einstaklingar frekar krefjandi áskoranir og setja 

sér metnaðarfull markmið. Með öðrum orðum, þeir horfa á tækifæri í stað hindrana (DeVellis 

& DeVellis, 2000). Í rannsókn Bandura, Barbaranelli, Caprara og Pastorelli (2001) voru 

skoðuð áhrif skynjaðrar trúar á eigin getu ungmenna og hvaða vonir og væntingar þau höfðu 

til framtíðar sinnar. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að sterk tengsl voru milli skynjaðrar trúar 
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ungmenna á eigin getu á afmörkuðum sviðum, sem dæmi í námi eða í verklegum greinum, og 

árangurs sem þau náðu á samsvarandi sviðum, óháð kyni. Að auki héldust niðurstöðurnar 

þrátt fyrir að stjórnað væri fyrir félagsefnahagslegri stöðu unglinganna. Þar af leiðandi er ljóst 

að trú ungmenna á hvað þau eru hæf um er nátengt því hvaða árangri þau munu ná, óháð því 

hvaða bakgrunn þau hafa. Slíkar niðurstöður samræmast hugmyndum Lerner (Lerner o.fl., 

2005b) að allir unglingar hafi möguleika á farsælli þroskaframvindu. Ef unglingar telja sig 

geta náð markmiðum sínum, þá mun þeim frekar takast það, óháð því hvers eðlis þau 

markmið eru. Þar sem markmiðasetning er mikilvæg fyrir unglinga og þeirra 

framtíðaráætlanir, er æskilegt að þeir hafi slíka trú á eigin getu. 

Kenning um væntingar til árangurs (e. expectancy-value theory). Samkvæmt 

kenningu Eccles um væntingar til árangurs (e. expectancy-value theory) þá eru væntingar 

einstaklinga um farsælan árangur mikilvægur hluti frammistöðu. Slíkar væntingar eru að auki 

taldar verða fyrir áhrifum af skynjaðri hæfni og markmiðum einstaklinga. Þeir einstaklingar 

sem hafa miklar væntingar um árangur telja sig frekar hæfa til að ná þeim árangri og þar af 

leiðandi setja sér metnaðarfyllri markmið. Væntingar sem einstaklingar hafa til eigin getu eru 

taldar tengjast frammistöðu þeirra, áreynslu og þrautseigju (Eccles o.fl., 1983). Líkt og 

skilgreining Bandura (1977; 1997) og Lerner (2004), þá skiptir það sköpum að ungmenni 

vænti þess að þau séu hæf til að ná farsælum árangri. Eccles greinir þó á milli trúar 

einstaklinga á eigin hæfni og væntingum um árangur í kenningu sinni. Hún telur að trú á eigin 

getu eða hæfni sé skynjun á núverandi hæfni á afmörkuðum sviðum. Munurinn á þeirri trú og 

væntingum til árangurs, er að væntingarnar snúa að framtíðarárangri en trú á eigin hæfni felur 

í sér hversu hæfir einstaklingar eru á þessari stundu (Eccles o.fl, 1983). Þar af leiðandi virðist 

skipta sköpum að ungmenni trúi á eigin hæfni, hvort sem það er í því sem þau taka sér fyrir 

hendur núna eða síðar á lífsleiðinni. 

Ofangreindar skilgreiningar og kenningar tengdar hugtakinu hæfni eiga það allar 

sameiginlegt að greina frá kostum þess að einstaklingar telji sig hæfa til að ná árangri. 

Ungmenni sem hafa góða trú á eigin hæfni munu stefna hærra og takast betur að komast yfir 

hindranir sem gætu orðið á vegi þeirra. Að búa yfir slíkri trú á eigin hæfni er þess vegna talið 

æskilegt og eru þættir sem gætu stuðlað að henni vert rannsóknarefni.  
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Íþróttir og tómstundastarf ungmenna 

Af þeim tómstundum sem bjóðast unglingum, eru íþróttir einna vinsælastar (Larson og 

Verma, 1999; Viðar Halldórsson, 2014). Hérlendis hafa rannsóknir sýnt fram á að jöfn 

aukning hafi verið í þátttöku unglinga í íþróttum frá árinu 1992. Fjöldi unglinga í íþróttum 

árið 1992 var um 40% en árið 2014 var hlutfallið komið upp í 60% (Viðar Halldórsson, 

2014). Íþróttaþátttaka hefur þar af leiðandi verið vinsælt rannsóknarefni síðastliðin ár. 

Við gerð líkansins um farsælan þroska taldi Lerner (2004) að dagskrá tómstundastarfs 

unglinga ætti að fela í sér góð sambönd þeirra við fullorðna, leiðir til að þróa hæfni og 

tækifæri til að taka virkan þátt í samfélaginu. Hann taldi að ef tómstundastarf innihéldi þessi 

markmið, sem og hina þætti farsæls þroska, myndu unglingar blómstra (e. thrive). Aðrir 

fræðimenn hafa einnig bent á mikilvægi þess að markmið tómstunda ættu að snúa að því að 

þroska vitsmunalega hæfni barna og unglinga (Brustad, Babkes og Smith, 2001). Slíkar 

hugmyndir kalla því á rannsóknir sem kanna tengsl tómstunda, til dæmis íþróttaþátttöku, og 

hæfni. 

Þær rannsóknir sem hafa kannað tengsl tómstundastarfs unglinga og farsæls þroska 

hafa sýnt fram á jákvæð tengsl við einstaka þætti líkansins, þá helst félagshæfni. Durlak og 

Weissberg (2007) fundu tengsl milli skipulagðra tómstunda, félagshæfni og betra sambands 

unglinga við fullorðna. Skipulagt tómstundastarf jók félagshæfni unglinga og bætti samband 

þeirra við fullorðna. Í rannsókn Shernoff (2010) voru könnuð tengsl félagshæfni og 

tómstundastarfs. Niðurstöður þeirrar rannsóknar gáfu til kynna að félaghæfni hafði martæka 

fylgni (r2 = 0,22-0,33) við alla þætti tómstundastarfs, að undanskildum neikvæðum áhrifum 

þess. Þrátt fyrir lága fylgni, þá gefa þessar niðurstöður til kynna að tengsl tómstundastarfs og 

hæfni séu til staðar. Þessi tengsl koma ekki á óvart, þar sem tómstundir veita unglingum 

tækifæri á að þroska slíka hæfni í samskiptum við jafningja og fullorðna. Niðurstöður 

ofangreindra rannsókna eru mikilvægar fyrir þessa rannsókn þar sem félagshæfni er 

undirþáttur skilgreiningar Lerner á hæfni. 

Nýlegar rannsóknir hafa fundið langtímatengsl milli þátttöku ungmenna í íþróttum og 

þáttum farsæls þroska, skilgreindum út frá líkani Lerner. Rannsókn á börnum í 5.-7. bekk 

leiddi í ljós að þeir sem stunduðu íþróttir höfðu marktækt hærri stig farsæls þroska 

samanborið við þá sem ekki stunduðu íþróttir. Eftir því sem börnin æfðu oftar í viku, því 

hærri voru stig farsæls þroska (β = 0,192). Þessi forspártengsl fundust bæði við upphaf 5. 

bekkjar og upphaf 7. bekkjar, og er því um langtímatengsl að ræða (Zarrett o.fl. 2008). 
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Svipaðar niðurstöður hafa einnig fundist hérlendis. Í rannsókn Elínar Önnu Baldursdóttur 

(2015) voru könnuð tengsl þátttöku unglinga í íþróttum og farsæls þroska. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar leiddu í ljós að unglingar sem stunduðu íþróttir höfðu hærri stig farsæls þroska, og 

að auki spáði þátttaka í íþróttum að hausti fyrir um hærri gildi farsæls þroska að vori (β = 

0,26). Þátttaka ungmenna í íþróttum skýrði þó aðeins 6,7% af dreifingu gilda farsæls þroska. 

Út frá ofangreindum niðurstöðum má álykta að íþróttaþátttaka unglinga auki þessa fimm þætti 

farsæls þroska, og eru þær niðurstöður góðar til samanburðar við þessa rannsókn. Þó er þörf á 

að kanna tengsl einstakra þátta líkansins, til þess að fá enn betri mynd af áhrifum þeirra á 

þroska unglinga. 

Í grein Eccles, Barber, Stone og Hunt (2003) greindu þau frá mikilvægi tómstunda 

fyrir þroska unglinga. Samantekt þeirra á rannsóknum leiddi í ljós að tómstundir veittu 

unglingum tækifæri til að auka félags- og vitsmunalega hæfni sína. Einnig stuðluðu 

tómstundir að því að unglingar tilheyrðu félagshóp og þróuðu góð sambönd við jafningja og 

fullorðna. Þá höfðu unglingar sem tóku þátt í tómstundarstarfi fleiri úrræði til að takast á við 

erfiðleika og sýndu betri námsárangur. Sá þáttur sem snýr að úrræðum til að takast á við 

erfiðleika fellur undir skilgreiningu Bandura (1977) á trú á eigin getu. Þar af leiðandi má 

álykta enn frekar að tengsl séu milli slíkrar trúar og tómstundastarfs ungmenna. 

Fræðimenn hafa auk þess kannað ávinning þess að stunda íþróttir sem unglingur. 

Niðurstöður langtímarannsóknar leiddu í ljós tengsl milli þátttöku í íþróttum á unglingsárum 

og betri möguleika til menntunar og atvinnu síðar meir. Þar fundust jákvæð tengsl milli 

íþróttaþátttöku sem unglingur og að vegna betur í menntaskóla og vera líklegri til þess að fara 

í háskóla. Þeir unglingar sem stunduðu íþróttir voru auk þess líklegri til að vera með góða 

vinnu við 25-26 ára aldur (Barber, Eccles, og Stone, 2001; Eccles, Barber, Stone og Hunt, 

2003). Samkvæmt líkani Lerners, er árangur í námi hluti af skilgreiningu á hæfnihugtakinu. 

Ofangreindar niðurstöður eru góður grundvöllur fyrir því að þörf sé á að kanna tengsl 

íþróttaþátttöku ungmenna og hæfniþáttarins samkvæmt líkaninu um farsælan þroska. 

Fyrri rannsóknir á hæfni og íþróttum 

Flestar rannsóknir á tengslum hæfni og íþrótta hafa helst beinst að almennri líkamlegri 

hreyfingu. Í þeim rannsóknum hefur meðal annars komið fram að trú ungmenna á eigin getu 

sé einn sterkasti forspárþátturinn fyrir því hversu líkleg þau eru til þess að stunda hreyfingu 

síðar meir (Nahas, Goldfine & Collins, 2003). Þar af leiðandi er búist við að tengsl séu milli 

þess að hafa trú á eigin getu og að stunda líkamlega hreyfingu.  
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Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á slíka forspágetu trúar ungmenna á eigin getu. 

Harold og Eccles (1991) könnuðu tengsl frammistöðu í íþróttum við skynjaða trú á eigin 

hæfni. Þar fundist tengsl milli fyrri frammistöðu í íþróttum og hversu mikla trú einstaklingar 

höfðu á eigin hæfni. Þessi tengsl voru einnig gott forspárgildi um frammistöðu í íþróttum 

síðar meir. Dishman og fleiri (2004) könnuðu tengsl trúar á eigin getu, væntinga um árangur 

og líkamlegrar hreyfingar meðal unglinga í 8. og 9. bekk. Niðurstöður þeirra sýndu að það var 

sterk, jákvæð fylgni milli trúar á eigin getu (r = 0,58) og líkamlegrar hreyfingar. Að auki var 

sterk, jákvæð fylgni milli væntinga um árangur og líkamlegrar hreyfingar (r = 0,57).  

Hæfni og tengd hugtök hafa einnig staðið upp úr meðal þeirra þátta sem hafa sterkustu 

tengslin við hreyfingu. Í rannsókn greindu Sallis, Prochaska og Taylor (2000) frá samantekt 

niðurstaðna rannsókna á þáttum sem tengjast líkamlegri hreyfingu meðal ungmenna á 

aldrinum 13-18 ára. Meðal þeirra fjölmörgu þátta sem voru kannaðir voru trú á eigin getu, 

væntingar til árangurs og skynjuð hæfni. Niðurstöður samantektar þeirra leiddu í ljós að 

jákvæð tengsl voru milli líkamlegrar hreyfingar unglinga og trúar þeirra á eigin getu, 

væntinga til árangurs og skynjaðrar hæfni. Líkamleg hreyfing er oftast nær tengd 

íþróttaþátttöku og bæði trú á eigin getu og væntingar um árangur falla undir skilgreiningar 

fræðimanna á hæfni.  

Nokkrar rannsóknir hafa kannað tengsl íþróttaþátttöku ungmenna og hæfni. Fram kom 

í rannsókn Trew, Scully, Kremer og Ogle (1999) að unglingar sem tóku þátt í íþróttum höfðu 

marktækt meiri hæfni, bæði tengda íþróttum og trú á eigin getu almennt. Með öðrum orðum, 

þá fundust sterk tengsl milli þátttöku unglinga í íþróttum og aukinnar hæfni og því eru þessar 

niðurstöður góður stuðningur við markmið þessarar rannsóknar. Sallis, Hovell og Hofstetter 

(1992) könnuðu tengsl fjölda þátta á, meðal annars trúar á eigin getu, og hreyfingar. Þær 

niðurstöður gáfu til kynna að trú á eigin getu var eini þátturinn sem hafði sterk jákvæð tengsl 

við líkamlega hreyfingu, þá helst hlaup, sund, fótbolta og körfubolta. Þar sem allar þessar 

gerðir hreyfingar falla undir íþróttir, gefa slíkar niðurstöður góða hugmynd um að tengsl 

skynjaðrar hæfni ungmenna og þátttöku þeirra í íþróttum séu vissulega til staðar. 

 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort þátttaka ungmenna í íþróttum tengdist 

aukinni hæfni, sem er einn af fimm þáttum farsæls þroska. Hæfni getur einnig verið skilgreind 

sem trú einstaklinga á eigin getu eða hvaða væntingar þeir hafa til árángurs. Fjöldi rannsókna 
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hefur sýnt fram á að æskilegt sé að ungmenni telji sig hæf til árangurs á ýmsum sviðum, til 

dæmis við markmiðssetningu og til að komast yfir hindranir. Niðurstöður erlendra rannsókna 

benda til þess að jákvæð tengsl séu milli íþróttaþátttöku ungmenna og trúar þeirra á eigin 

hæfni. Að auki hafa fundist forspártengsl þátttöku ungmenna í íþróttum við alla þætti farsæls 

þroska, samkvæmt líkani Lerner. Þó hafa þess háttar tengsl einstakra þátta líkansins og 

íþróttaþátttöku ekki verið könnuð hér á landi. Þar af leiðandi mun þessi rannsókn kanna hvort 

hæfniþátturinn hafi tengsl við íþróttaþátttöku íslenskra ungmenna. Búist er við því að tengsl 

hæfni og þátttöku unglinga í íþróttum séu jákvæð og hafi langtíma forspárgildi. Tilgáta 

rannsóknarinnar er að þátttaka unglinga í íþróttum við upphaf 10. bekkjar spái jákvætt fyrir 

um hæfni við lok 10. bekkjar.  
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Aðferð 

Þessi rannsókn notaðist við gögn úr langtímarannsóknar Steinunnar Gestsdóttur og Kristjáns 

Ketils Stefánssonar um þróun sjálfsstjórnar og farsæls þroska ungmenna á Íslandi. 

Rannsóknin fylgdi hópi ungmenna eftir í tvö skólaár, á árunum 2012 – 2014, frá því þau hófu 

nám í 9. bekk til loka 10. bekkjar. Á því tímabili sem rannsóknin stóð yfir voru 

spurningarlistar lagðir fyrir fjórum sinnum, í október 2012, apríl 2013, október 2013 og loks í 

apríl 2014.  

Þátttakendur 

Þátttakendur voru unglingar á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi. Þýðislisti 

rannsóknarinnar (N=2836) samanstóð af nemendum í 9. bekk, fæddum árið 1998 í 

meðalstórum og stórum grunnskólum. Slík stærð á skólum var valin til þess að lágmarka 

brottfall úr rannsókninni og auðvelda framkvæmd. Alls voru 54 skólar sem komu til greina og 

voru 20 þeirra valdir af handahófi til þátttöku. 15 þeirra samþykktu að taka þátt og ef fleiri en 

tveir 9. bekkir voru í hverjum skóla, voru tveir þeirra valdir af handahófi. Alls voru 30 bekkir 

sem tóku þátt og heildarfjöldi unglinga í þeim bekkjum var 625. Skriflegt samþykki foreldra 

um þátttöku barna þeirra fékkst frá 561 nemenda (90%) og var meðalaldur þeirra 15,3 ár við 

upphaf fyrirlagna. Í þessari rannsókn verða notuð gögn úr tveimur síðustu fyrirlögnum 

rannsóknarinnar, við upphaf 10. bekkjar í október 2013 og við lok 10. bekkjar í apríl 2014. 

Svarhlutfall við upphaf 10. bekkjar var 90% (n= 505, 45% stúlkur og 55% drengir) en við lok 

10. bekkjar var svarhlutfall aðeins lægra eða 84% (n= 469, 46% stúlkur og 54% drengir).  

Mælitæki 

Þátttaka í íþróttum. Spurningar tengdar íþróttaþátttöku voru samdar fyrir rannsóknina. 

Alls voru þrjár spurningar sem mátu þátttöku ungmennna í íþróttum. Spurningarnar voru 

„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 þú mæðist verulega eða svitnir?“. Svarmöguleikarnir 

voru á raðkvarða og voru alls sex; „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“. 

Hæfni. Atriði sem mældu hæfni voru fengin úr stærri kvarða sem metur farsæla 

þroskaframvindu. Matsgæði á undirþáttum þessa kvarða eru samkvæmt höfundum góð og 

hefur áreiðanleiki (e. Cronbach‘s alpha) mælst frá 0,75 til 0,93 meðal nemenda í 7. – 12.bekk 
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(Lerner, 2005; Lerner og Lerner 2013). Hæfnikvarðinn hefur sex tvíkosta atriði þar sem 

unglingar eru beðnir að velja hvort þeir líkist frekar unglingi A eða B. Hvert atriði er 

fullyrðing sem lýsir hegðun eða líðan sem annað hvort lýsir þeim undirþætti hæfni sem atriðið 

fellur undir eða er andstæða undirþáttarins. Dæmi um tvíkosta spurningu sem metur 

samskiptahæfni er: „Sumir unglingar eiga fjölda vina“ eða „Aðrir unglingar eiga ekki mjög 

marga vini“. Svarmöguleikarnir voru einnig tvíkosta, annað hvort „Mjög líkt mér“ eða 

„Svolítið líkt mér“. Innri áreiðanleiki kvarðans var mældur fyrir þessa rannsókn og reyndist 

góður (α=0,83) við lok 10. bekkjar sem er í samræmi við fyrri prófanir á áreiðanleika 

kvarðans. 

Framkvæmd 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar haustið 2012 undir númerinu S5799. 

Þátttökuskólar fengu sendar upplýsingar um rannsóknina og upplýst samþykki var fengið, 

bæði frá skólum og foreldrum unglinga sem tóku þátt. Gagnasöfnun hófst í október 2012 og 

lauk í apríl 2014 og var tímasetning fyrirlagna sameiginleg ákvörðun rannsakenda, 

viðkomandi skólastjórnenda og kennara. Tveir þjálfaðir rannsakendur höfðu umsjón með 

fyrirlögnum rannsóknarinnar. Við hverja fyrirlögn var bekknum stillt upp eins og í prófi og 

áður en fyrirlögn hófst las rannsakandi upp staðlaðan texta um tilgang og framkvæmd 

rannsóknarinnar. Nemendur fengu tækifæri á að spyrja spurninga og reyndu rannsakendur að 

svara með stöðluðum hætti eins og aðstæður leyfðu. Með aðstoð umsjónarkennara og foreldra 

var reynt að fá nemendur sem ekki voru viðstaddir fyrirlögn vegna veikinda, brottflutnings 

eða leyfis, til þess að svara spurningarlistanum. Þátttakendur fengu enga umbun fyrir þátttöku. 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu Statistical package for social science 

(SPSS), útgáfu 20. Byrjað var að fara yfir gögnin og athuga hvort að innsláttarvillur væru til 

staðar. Við athugun gagna kom í ljós að villa hafi orðið við innslátt þeirra í SPSS. Villan lýsti 

sér á þann veg að í stað þess að svar þátttakanda á mælingu um þátttöku í íþróttum væri 6, 

eins og hæsta gildi þeirrar spurningar var, þá hafði verið slegið inn gildið 7. Þessu gildi var 

breytt í 6. Til þess að auðvelda túlkun á forspárhæfni frumbreytunnar þátttöku í íþróttum var 

hún skilgreind á annan hátt. Með því móti samsvöruðu gildi skiptum á viku; 0, 0,5, 1, 2,5, 4,5 

og 6.  
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Forsendur aðfallsgreiningar. Þessi rannsókn notaðist við einfalda aðfallsgreiningu 

sem er aðferð sem notuð er til að kanna áhrif frumbreytu á fylgibreytu. Aðfallsgreining snýst 

um að búa til línulegt líkan af tengslum frum- og fylgibreytu. Aðferðin hefur fjórar forsendur, 

þar af þrjár sem snúa að villu líkansins. Forsendurnar eru að villan þarf að vera normaldreifð, 

óháð og einsleit. Fjórða forsendan, og sú mikilvægasta, er að línulegt samband sé í raun milli 

frum- og fylgibreytu. Sú forsenda er mikilvægust að því leyti að ef slíkt samband er milli 

rannsóknarbreyta getum við áætlað að hægt sé að nota línu til þess að spá fyrir um gildi 

fylgibreytu fyrir tiltekið gildi frumbreytu. Þar sem villa líkansins er óþekkt stærð í þýði, eru 

mælingar á forsendum hennar skoðaðar á leif greiningarinnar. Stærð leifar í greiningu er besta 

mat okkar á villunni. Að auki er æskilegt að athuga hvort einhverjar mikilvægar breytur vanti 

í greininguna sem gætu haft áhrif á fylgibreytu. Rannsóknin notast aðeins við eina 

frumbreytu, mælingu á þátttöku í íþróttum. Þar sem markmið rannsóknar er að kanna áhrif 

þátttöku ungmenna í íþróttum, þá vantar enga mikilvæga frumbreytu í greininguna.  

Við túlkun á niðurstöðum aðfallsgreiningar og fylgnimælinga er mikilvægt að hafa 

viðmið um áhrifastærðir. Samkvæmt Cohen (1988) má túlka slíkar stærðir sem litlar = 0,20, 

miðlungs = 0,5 eða stórar = 0,8. Þó ber að hafa í huga að þetta er aðeins viðmið, þar sem taka 

verður til greina hvenær mælingar voru gerðar. Þar sem rannsóknin notast við gögn úr 

langtímamælingu þar sem sex mánuðir eru milli tímapunkta hefur forspá meira gildi en ef 

skoðuð væru samtímagögn.  

Útlagar. Til þess að kanna hvort útlagar séu til staðar í dreifingu frumbreytu voru 

fjarlægðir Cooks og Mahalanobis skoðaðar. Fjarlægð Cooks metur hversu mikil áhrif hvert 

mæligildi hefur á niðurstöðurnar og fjarlægð Mahalanobis metur hvort mynstur svara 

einstaklinga á frumbreytu séu það ólík svörum annarra þátttakenda að það teljist til útlaga. 

Þegar þessar mælingar eru skoðaðar saman gefur það góða hugmynd um hvort þurfi að skoða 

einhverja þátttakendur betur til að ákvarða hvort þeir teljist sem frávik.  
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Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Í fyrstu verður skoðað 

hvort forsendur einfaldrar aðfallsgreiningar hafi staðist og hvort útlagar hafi fundist í gögnum. 

Næst verður farið yfir lýsandi tölfræði fyrir frum- og fylgibreytu rannsóknarinnar og fylgni 

milli þeirra skoðuð. Að lokum verður greint frá niðurstöðum einfaldrar aðfallsgreiningar, þar 

sem forspá þátttöku í íþróttum við upphaf 10. bekkjar verður skoðuð fyrir hæfni við lok 10. 

bekkjar.   

 
 

Mynd 1. Fjarlægðir Cooks og Mahalanobis. 

Til þess að skima fyrir útlögum í gögnum voru fjarlægðir Cooks og Mahalanobis 

skoðaðar. Á mynd 1 má sjá fjarlægðir Cooks og Mahalanobis. Líkt og sjá má á myndinni eru 

tvær mælingar sem skera sig sérstaklega úr og hafa annað hvort mikil áhrif á niðurstöður eða 

hafa óvenjulega samsetningu gilda frumbreyta. Þær mælingar sem skáru sig úr voru skoðaðar 

sérstaklega til þess að meta hvort um frávik væri að ræða. Eftir athugun kom í ljós að annar 

þátttakandinn hafði ekki svarað spurningarlistanum trúverðuglega þar sem mikið ósamræmi 

var milli fyrirlagna. Hinn þátttakandinn hafði einnig svarað spurningarlistanum á óeðlilegan 
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hátt. Það voru merki um að þreyta hafi haft áhrif, þar sem bæði í fyrri og seinni fyrirlögn 

spurningarlistans hætti þátttakandinn að svara spurningum eða svaraði þeim með 

tilviljanakenndum hætti í seinni hluta listans. Svör beggja þátttakanda voru því fjarlægð úr 

gagnasafninu. 

 
Mynd 2. Normalrit af leif. 

Forsendur aðfallsgreiningar eru þær að villan sé normaldreifð, óháð, einsleit og að 

línulegt samband sé milli rannsóknarbreyta. Til þess að kanna forsendur um normaldreifingu 

var skoðað normalrit af leifinni. Á mynd 2 má sjá normalrit af leif og samkvæmt því virðist 

leifin normaldreifast, þrátt fyrir nokkur gildi sem víkja frá normaldreifingu í báða enda. Þessi 

gildi virðast þó ekki hafa áhrif á heildardreifingu leifar og því eru þau ekki skilgreind sem 

frávillingar. Forsenduna um að villa sé óháð má kanna með því að framkvæma Durbin-

Watson próf á leif. Þetta próf mælir fylgni á milli einstakra leifa og ef leif er óháð er búist við 

engri fylgni milli þeirra. Gildi geta verið frá 1 til 4, og merkir gildið 2 að engin fylgni sé milli 

leifa. Niðurstöður þessa prófs á leifina var gildið 1,95, og er leifin því talin óháð. 
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Mynd 3. Leifarrit af staðlaðri leif og stöðluðu forspárgildi 

Til þess að kanna hvort forsendur um einsleitni standist var skoðað leifarrit af staðlaðri 

leif og stöðluðu forspárgildi eins og sjá má á mynd 3. Þar sem ekkert ákveðið mynstur má 

greina í dreifingu, má segja að um einsleitni sé að ræða þar sem dreifing villu virðist vera sú 

sama á öllum gildum frumbreytunnar. Að lokum var könnuð mikilvægasta forsenda 

aðfallsgreiningar um hvort línulegt samband væri að finna milli frum- og fylgibreytu. Ef um 

línulegt samband milli breyta er að ræða, ættu gildi greiningar að dreifast jafnt um leifarrit. Á 

mynd 3 má sjá að gildin dreifast nokkuð jafnt en takmarkast þó aðeins við efri mörk bæði 

leifar og forspárgildis. Þar sem ekki er annað augljóst mynstur í dreifingu gilda má áætla að 

línulegt samband sé milli breyta greiningarinnar. Til að fá betri mynd af sambandi breyta var 

reiknuð fylgni milli frum- og fylgibreytu.  
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Lýsandi tölfræði 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði fyrir rannsóknarbreytur og fylgni (Pearson‘s r). 

 Lægsta gildi Hæsta gildi Miðgildi Meðaltal Staðalfrávik Fylgni 

Hæfni 6,00 24,00 10,00 17,79 3,95 0,48* 

Þátttaka í  

íþróttum 

0,00 18,00 9,00 9,44 4,60 0,48* 

*p < 0,01 

Í töflu 2 má sjá lýsandi tölfræði fyrir frum- og fylgibreytu rannsóknarinnar. 

Fylgibreytan hæfni getur tekið gildi frá 6 til 24 og var allur sá skali notaður, líkt og sjá má í 

töflu 2. Svör þátttakenda voru á þann veg að þau voru flest fyrir ofan miðju skalans, eins og 

sjá má á meðaltali þeirra. Því er dreifing breytunnar hæfni neikvætt skekkt. Frumbreyta 

rannsóknarinnar þátttaka í íþróttum tekur gildi frá 0 til 18 og voru öll gildi breytunnar notuð. 

Dreifing svara þátttakenda á breytunni þátttöku í íþróttum var mun nær normaldreifingu, sem 

sjá má á því að meðaltal hennar er mjög nálægt miðgildinu.  

Fylgni (Pearsons‘s r) var reiknuð milli rannsóknarbreyta. Niðurstöður mælinga á 

fylgni má sjá í töflu 2. Hæfni hafði fremur háa martæka fylgni við frumbreytuna þátttöku í 

íþróttum. Þær niðurstöður gefa til kynna hver áhrif frumbreytu kynnu að vera á fylgibreytu. 

Til þess að kanna áhrif og forspárgildi þátttöku í íþróttum á hæfni frekar var notuð einföld 

aðfallsgreining.   

Einföld aðfallsgreining 

Til þess að kanna forspárgildi þátttöku í íþróttum á hæfni var gerð einföld 

aðfallsgreining (e. simple regression). Aðfallslíkanið hafði frumbreytuna þátttöku í íþróttum 

og fylgibreytuna hæfni. Líkanið reyndist marktækt F(1,439) = 128,798, p < 0,000 og var 

skýringarhlutfall þess R2 = 0,23. Skýringahlutfallið gefur til kynna að hægt sé að skýra um 

23% breytileika hæfni með þátttöku í íþróttum.  
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Mynd 4. Fylgnirit af tengslum rannsóknarbreyta. 

Á mynd 4 má sjá fylgnirit af tengslum rannsóknarbreyta greiningarinnar, þátttöku í 

íþróttum og hæfni. Forspárjafna aðfallslíkansins var yi = 13,755 + 0,414x. Fyrir hvert gildi 

sem þátttaka í íþróttum hækkar, þá má áætla að hæfni aukist um 0,414 stig. Þessi jafna gefur 

okkur aðeins mat á tengslum. Til þess að kanna frekar forspárhæfni frumbreytunnar, þátttöku 

í íþróttum, á hæfni voru framkvæmd t-próf á hallastuðul líkansins. Þar sem líkan 

aðfallsgreiningar reyndist marktækt, er óhætt að túlka niðurstöðu t-prófsins. Tafla 3 sýnir 

niðurstöður t-prófs aðfallsgreiningar. 

Tafla 3. Niðurstöður t-prófs aðfallsgreiningar. 

 Óstöðluð β Stöðluð β t p 

Þátttaka í íþróttum 0,41 0,48 11,35 0,000* 

* p < 0,001 

Frumbreyta rannsóknarinnar, þátttaka í íþróttum hafði jákvæð marktæk forspártengsl 

við fylgibreytuna hæfni. Þar sem mælingar eru gerðar á tveimur tímapunktum með löngu 

millibili, er óhætt að tala um forspá. Bæði óstaðlaða og staðlaða hallatölu má túlka út frá 

stærð β. Óstaðlaða hallatalan leyfir túlkun á forpárhæfni þátttöku í íþróttum á hæfni að 
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jafnaði. Nánar tiltekið, eftir því sem þátttaka í íþróttum eykst þá hækka stig einstaklings á 

hæfni kvarðanum um 0,41 stig að jafnaði. Staðlaða hallatalan gefur til kynna hver aukning er 

á fylgibreytu ef frumbreyta hækkar um 1 staðalfrávik. Þar sem staðalfrávik frumbreytunnar 

jafngilda skiptum á viku, þá má segja að eftir því sem þátttaka í íþróttum við upphaf 10. 

bekkjar eykst um eitt skipti á viku, eykst gildi hæfni um 0,48 stig við lok 10. bekkjar. 
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Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort þátttaka í íþróttum hefði forspárgildi fyrir 

hæfni. Íþróttaþátttaka hefur lengi verið vinsælt tómstundastarf meðal unglinga (Larson og 

Verma, 1999) og hefur tíðni hennar aukist hér á landi undanfarin ár (Viðar Halldórsson, 

2014). Viðhorf fræðimanna hafa síðastliðinn áratug snúið frá því að einblína á neikvæða 

hegðun unglinga og farið að skoða frekar styrkleika þeirra (Steinberg og Lerner, 2004). Meðal 

þess sem hefur stuðlað að þessari breytingu eru hugmyndir um farsælan þroska (Bowers o.fl., 

2010). Þar sem þátttaka í íþróttum veitir unglingum ýmis úrræði til þess að rækta styrkleika 

sína (Eccles, Barber, Stone og Hunt, 2003; Zarrett o.fl., 2008), er nytsamlegt að kanna 

nákvæm áhrif þeirra á einstaka þætti farsæls þroska. Þessi rannsókn skoðaði hugtakið hæfni 

en hugtakið hefur verið skilgreint á nokkra vegu, til dæmis sem jákvæð sýn á eigin getu á 

afmörkuðum sviðum (Lerner, 2004; Gestsdóttir og Lerner, 2007), trú unglinga á hversu hæfir 

þeir eru til að takast á við krefjandi aðstæður (Bandura, 1977) og hvaða væntingar þeir hafa til 

farsæls árangurs (Eccles o.fl., 1983). Tilgáta rannsóknarinnar var að þátttaka í íþróttum við 

upphaf 10. bekkjar myndi spá jákvætt fyrir um hæfni við lok 10. bekkjar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar studdu tilgátuna, þar sem aukin íþróttaþátttaka spáði fyrir 

um aukna hæfni. Þar sem langur tími leið milli mælinga á breytum rannsóknarinnar, er talað 

um að langtímaforspártengsl séu til staðar milli íþróttaþátttöku og hæfni. Forspárgildi 

íþróttaþátttöku fyrir hæfni var meðalgott, út frá viðmiðum Cohens (1988) um áhrifsstærðir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru sambærilegar fyrri rannsóknum sem hafa kannað tengsl 

þátttöku ungmenna í íþróttum og þátta farsæls þroska. Zarrett og fleiri (2008) könnuðu 

forspárgildi íþróttaþátttöku í tengslum við alla þætti farsæls þroska. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar leiddu í ljós litla en tölfræðilega marktæka forspá um farsælan þroska. Þar sem sú 

rannsókn skoðaði mjög vítt aldursbil, eða börn í 5. – 7.bekk, koma lítil áhrif ekki á óvart. Auk 

þess má hugsa sér að þátttaka í íþróttum hafi misgott forspárgildi fyrir einstaka þætti farsæls 

þroska. Hér á landi hafa tengsl þátttöku í íþróttum og allra þátta farsæls þroska einnig verið 

könnuð. Í verkefni Elínar Önnu Baldursdóttur (2015) spáði íþróttaþátttaka unglinga að hausti 

fyrir um aukin gildi farsæls þroska að vori. Áhrifin voru þó lítil og auk þess var 

skýringarhlutfall þeirrar rannsóknar töluvert lægra (6,7%) en í þessari rannsókn (23%). Slíkar 

niðurstöður má eins og áður sagði rekja til þess að í rannsókn Elínar Önnu voru allir þættir 

farsæls þroska skoðaðir og óvíst hvort þátttaka í íþróttum hafi jafngott forspárgildi fyrir alla 

þættina. Hafa ber í huga að þar sem verkefni Elínar Önnu hefur ekki verið birt á ritrýndum 
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vettvangi, má ekki draga of miklar ályktanir af niðurstöðum þeirrar rannsóknar. Þó eru þær í 

samræmi við niðurstöður Zarrett og fleiri (2008) og því sennilegt að tengslin séu svipuð.  

Hérlendis hafa ekki aðeins fundist jákvæð áhrif þess að taka þátt í íþróttum, heldur 

hafa rannsóknir sýnt fram á ýmis neikvæð áhrif. Þar er helst fjallað um íþróttir sem eru utan 

íþróttafélaga, en því oftar sem ungmenni stunda slíkar íþróttir því líklegri eru þau til að drekka 

áfengi eða nota stera, samanborið við ungmenni sem taka ekki þátt í íþróttum (Thorlindsson 

og Halldorsson, 2010; Halldorsson, Thorlindsson og Sigfusdottir, 2014). Þær niðurstöður eru 

ansi áhugaverðar, þar sem flestar rannsóknir benda til farsælla þátta tengdum íþróttaþátttöku 

ungmenna. Í þessari rannsókn er allt íþróttastarf sett undir sama hatt, og því erfitt að 

skilgreina hvaða þættir íþróttastarfs hafi jákvæð áhrif. Þar sem íþróttir utan íþróttafélaga 

virðast hafa neikvæð áhrif á hegðun ungmenna, ættu framtíðarrannsóknir að kanna hvaða 

þættir í skipulögðu íþróttastarfi hafa jákvæð áhrif á ungmenni og möguleika þeirra til 

farsællar þroskaframvindu.  

Þar sem niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós meðalgott forspárgildi þátttöku í 

íþróttum á hæfni ásamt fremur háu skýringarhlutfalli, gefur það til kynna að hæfni er 

sennilega einn þeirra þátta farsæls þroska sem hefur sterkustu tengslin við íþróttastarf 

ungmenna. Það að skýra megi um 23% breytileika hæfni með þátttöku í íþróttum, bendir til að 

vafalaust séu aðrir áhrifaþættir sem stuðla að því að unglingum finnist þeir hæfir. Slíkt væri 

efni í framtíðarrannsóknir, þar sem þannig fengist enn betri skilningur á þáttum sem stuðla að 

bættri trú unglinga á eigin hæfni. Auk þess væri áhugavert að kanna tengsl þátttöku í íþróttum 

og annarra þátta farsæls þroska. Með því móti væri hægt að fá betri heildarmynd af áhrifum 

einstakra þátta innan líkansins.   

Auk þess að hafa forspárgildi fyrir hæfni, hafði þátttaka í íþróttum miðlungs háa fylgni 

við hæfni. Fræðimenn hafa bæði kannað tengsl tómstundastarfs og hæfni auk tengsla 

líkamlegrar hreyfingar og hæfni. Niðurstöður rannsóknar Shernoff (2010) leiddu í ljós að 

miðlungssterk fylgni var milli tómstundastarfs ungmenna og félagshæfni, sem er undirþáttur 

skilgreiningar Lerner á hæfni. Fylgni þessarar rannsóknar er í samræmi við þær niðurstöður. 

Þrátt fyrir að Shernoff (2010) hafi ekki skoðað íþróttir sérstaklega, þá eru íþróttir eitt 

vinsælasta tómstundastarf sem stendur unglingum til boða hérlendis (Viðar Halldórsson, 

2014) og því er óhætt að bera niðurstöður þessara tveggja rannsókna saman. Líkamleg 

hreyfing er annað viðfangsefni sem hefur verið skoðað í tengslum við hæfni. Dishman og 



26 

 

fleiri (2004) sýndu fram á að sterk, jákvæð fylgni væru milli hæfni og líkamlegrar hreyfingar. 

Þar sem íþróttir eru meira en bara líkamleg hreyfing, þarf að taka samanburði á niðurstöðum 

Dishman og fleiri (2004) og niðurstöðum þessarar rannsóknar með fyrirvara. Það ber að hafa í 

huga að aðrir þættir íþróttaþátttöku en líkamleg hreyfing gætu haft áhrif á niðurstöður 

þessarar rannsóknar, og því hafi fylgni ekki verið hærri en raun ber vitni. Þrátt fyrir það eru 

báðar rannsókninar langtímamælingar á hæfni og hreyfingu eða íþróttum, og því er tilefni til 

að bera þær saman. Sterk tengsl milli íþróttaþátttöku ungmenna og hversu mikla trú þau hafa 

á eigin hæfi hafa einnig fundist. Þau ungmenni sem tóku þátt í íþróttum höfðu marktækt hærri 

trú á eigin getu, bæði almennt og tengda íþróttastarfi (Trew, Scully, Kremer og Ogle, 1999). 

Allar ofangreindar rannsóknir samræmast niðurstöðum þessarar rannsóknar og sýna fram á að 

bersýnilega eru tengsl til staðar milli þátttöku ungmenna í tómstundastarfi og líkamlegri 

hreyfingu, sem iðulega fellur undir íþróttir af einhverjum toga, og hversu hæfir unglingar telja 

sig vera. 

Þessi rannsókn er langtímarannsókn og þar af leiðandi gefa niðurstöður hennar sterkar 

vísbendingar um hvernig tengsl þátttöku í íþróttum og hæfniþáttarins er háttað. Þó ber að 

nefna nokkra vankanta hennar. Hugsanlegt er að þátttakendur hafi viljað þóknast 

rannsakendum og svarað eins og þeir álitu að væri réttast. Þar sem spurningarlistarnir sem 

voru lagðir fyrir voru byggðir á sjálfsmati þátttakenda, er fremur erfitt að koma í veg fyrir að 

þóknunaráhrif eigi sér stað. Athyglisvert væri einnig að kanna hvort vissar íþróttagreinar hafi 

sterkari tengsl við skynjaða hæfni ungmenna. Rannsóknin skoðar aðeins unglinga í 10. bekk, 

en sennilegt er að aðrar niðurstöður fengjust ef könnuð væru börn á öðrum aldri. Þessi aldur 

er þó talinn álitlegur til rannsókna á hæfni, þar sem unglingar virðast vera færari í að greina 

hvaðan þeir fá upplýsingar um eigin hæfni og eru þroskaðri í mati sínu á eigin færni (Eccles, 

Wigfield og Schiefele, 1998). Engu að síður væri áhugavert að kanna hvort tengsl 

íþróttaþátttöku og hæfni, sem og annarra þátta farsæls þroska, myndu aukast eða minnka ef 

annar aldur væri kannaður. 

Þrátt fyrir þessa smávægilegu vankanta rannsóknarinnar gefur hún skýra mynd af 

forspárgildi þátttöku ungmenna í íþróttum fyrir hæfni. Því er mikilvægt að unglingar séu 

hvattir til að taka þátt í einhverjum tómstundum, og þá allra helst íþróttum, til þess að þeir 

hafi tækifæri til að rækta styrkleika sína og stuðla að aukinni trú þeirra á eigin hæfni. Með því 

móti verða unglingum flestir vegir færir og þeir munu blómstra. 
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