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Ágrip 
Brotthvarf úr íþróttum er áberandi á unglingsárunum og þá sérstaklega hjá 
unglingsstúlkum. Tilgangur og meginmarkmið rannsóknarinnar var að 
komast að því hverjar séu helstu ástæður fyrir þessu mikla brotthvarfi. Einnig 
var tilgangur rannsóknarinnar að skoða viðhorf þessara stúlkna til 
skólaíþrótta og hvort þær telji skólaíþróttir hafa áhrif á áframhaldandi 
ástundun íþrótta eða ekki.  

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem viðtöl voru tekin við 
tíu stúlkur úr mismunandi íþróttagreinum, tvo þjálfara og einn íþróttakennara.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að helstu ástæður þess að 
stúlkur hætta að stunda íþróttir séu samspil áhugaleysis og annarra þátta. 
Þetta eru þættir eins og of mikill þrýstingur um árangur, mikla æfingasókn, 
áhrif þjálfara og félagsskapar utan íþrótta. Einnig sýndu niðurstöður að 
viðhorf stúlkna til skólaíþrótta eru mismunandi. Þær stúlkur sem koma úr 
hópíþróttum, eins og körfuknattleik, knattspyrnu og handknattleik, hafa 
jákvæðara viðhorf til skólaíþrótta en þær stúlkur sem koma úr 
einstaklingsíþróttum, eins og sundi, frjálsíþróttum og skautum. Þá er 
mikilvægt að skólaíþróttir séu fjölbreyttar til þess að viðhalda áhuga 
stúlknanna og jákvæðu viðhorfi þeirra til þessarar námsgreinar. Þegar 
brotthvarf úr íþróttum á sér stað vill það oft gerast að unglingarnir hætti að 
hreyfa sig í kjölfarið og því er mikilvægt að sporna sem mest gegn brotthvarfi 
unglinga úr íþróttum.  

 





 

Abstract 
Dropout of organized sports is common with young girls, aged 14 – 18. The 
purpose of this research was to find out the main cause of young girls 
dropping out of organized sports, and whether physical education influenced 
their decision.  

Interviews were used as the qualitative method for this research. The 
participants included ten girls with different backgrounds in organized sports, 
two coaches, and a physical educator.  

The findings show that the main reasons for dropping out of organized 
sports are lack of interests, high intensity training, the influence of the coach 
and other interests. The findings also demonstrate that all of the participants 
have different views towards physical education. Girls who participate in 
group sports, like basketball, football and handball, have more positive views 
towards physical education than girls who participate in sports such as 
swimming, track and fields and ice-skating. It is important that physical 
education is varied in order to maintain girls’ interests and positive views 
towards physical education. When teenagers drop out of sports, it is common 
that they subsequently stop exercising all together. It is therefore important to 
minimize the dropout of teenagers from sport.   
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1. Inngangur 
Mikilvægi hreyfingar fyrir heilsu fólks á öllum aldri er margsönnuð. 
Hreyfing barna og unglinga er þar engin undantekning en hún er mikilvæg 
fyrir vöxt og þroska þeirra, bætir líkamshreysti, eykur hreyfifærni og eflir 
sjálfstraust (Slater og Tiggemann, 2011, bls. 455).  

Nú til dags er kyrrsetulíf barna og unglinga orðið of mikið á kostnað 
hreyfingar en mikilvægt er að skapa aukin tækifæri fyrir þennan aldurshóp til 
að stunda hreyfingu og skipulagðar íþróttir. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin 
(WHO) mælir með því að börn og unglingar á aldrinum 5–17 ára hreyfi sig að 
minnsta kosti 60 mínútur á dag (World Health Organization, 2015a). 
Hreyfing getur haft jákvæð áhrif á námsárangur barna og unglinga, auk þess 
sem að hreyfing og skipulagt íþróttastarf hefur mikið forvarnargildi fyrir 
þennan aldurshóp (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 182). 

Rannsóknir hafa sýnt að kynjamunur sé í skipulögðu íþróttastarfi og 
almennri hreyfingu (Rúnar Vilhjálmsson og Guðrún Kristjánsdóttir, 2003, 
bls. 363; Slater og Tiggemann, 2011, bls. 456–461). Stúlkur virðast vera 
óvirkari í íþróttum en drengir en mögulegar ástæður fyrir því eru að 
stúlkurnar hafa áhyggjur af líkamsmynd sinni á þessum árum og þeim er oft 
strítt af öðrum stúlkum vegna útlits síns (Slater og Tiggemann, 2011, bls. 
456-461). Miklar þroskabreytingar, bæði andlegar og líkamlegar, verða hjá 
stúlkunum þegar þær komast á kynþroskaskeiðið og oft getur verið erfitt fyrir 
þær að aðlagast þeim breytingum sem eiga sér stað. Þessar breytingar geta 
haft áhrif á líkamsímynd stúlknanna sem síðan hefur áhrif á sjálfstraust 
þeirra. Gott sjálfstraust er ekki meðfætt en hægt er að byggja upp sjálfstraust 
með jákvæðu hugarfari. Mikilvægt er að kenna börnum og unglingum að 
snúa hindrunum í áskoranir og vonbrigðum í tækifæri (Weinberg og Gould, 
2011, bls. 334-337). Vegna mikilvægis hreyfingar og skipulagðra íþrótta fyrir 
börn og unglinga er í raun afleitt hversu mikið brotthvarf virðist vera hjá 
unglingsstúlkum á aldrinum 14–18 ára (Slater og Tiggemann, 2010, bls. 619).  

Brotthvarf úr íþróttum er þegar ungir íþróttamenn hætta að stunda sínar 
íþróttir áður en þeir ná toppnum (Cervelló, Escartí og Guzmán, 2007, bls. 
65). Brotthvarf úr íþróttum er áhyggjuefni en rannsóknir hafa sýnt að 
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íþróttastarf nær hámarki hjá ungmennum í kringum tólf ára aldurinn en eftir 
það dregur jafnt og þétt úr ástundun þeirra (Cervelló, Escartí og Guzmán, 
2007, bls. 65; Viðar Halldórsson, 2014, bls. 13). Margar ástæður virðast vera 
fyrir því brotthvarfi sem á sér stað en möguleg ástæða er sú staðreynd að 
áhersla er lögð á keppni og árangur í stað skemmtunar og heilsubótar. Aðrar 
ástæður geta verið áhugaleysi, meiðsli og önnur áhugamál utan íþróttanna. 
Rannsóknir sýna að enn sé mikið brotthvarf hjá stúlkum úr íþróttum (Viðar 
Halldórsson, 2006). Því er mikilvægt að komast að því hverjar ástæðurnar 
séu fyrir brotthvarfinu og hvernig hægt sé að vinna betur að því að koma í 
veg fyrir það.  

Skólaíþróttir er skyldufag fyrir öll börn og unglinga í grunnskóla. Þar er 
unnið með grunnþáttinn, heilbrigði og velferð en undir hann flokkast til 
dæmis hreyfing, hvíld, næring, jákvæð sjálfsmynd, öryggi og fleira (Mennta- 
og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 23). Á unglingsaldrinum eru börnin 
að þroskast; þau taka út kynþroskaskeiðið á mismunandi aldri og því er 
mikilvægt að koma til móts við þarfir hvers og eins. Með markvissu 
hreyfiuppeldi hjá börnum er líklegra að þeim líði betur andlega, líkamlega og 
félagslega (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 23).  

Í þessari ritgerð verður stiklað á stóru um þá þætti sem tengjast hreyfingu, 
skipulögðu íþróttastarfi og brotthvarfi úr íþróttum. Þá var einnig unnið að 
rannsókn á brotthvarfi stúlkna úr íþróttum. Í rannsókninni var unnið með 
eigindleg viðtöl við tíu stúlkur sem höfðu hætt ástundun íþrótta á aldrinum 
14–18 ára. Einnig voru viðtöl tekin við tvo þjálfara og einn íþróttakennara, 
öll með margra ára reynslu.  

Uppbygging ritgerðarinnar er á þann hátt að verkið er tvískipt. Fyrri hluti 
verksins er fræðileg umfjöllun þar sem fjallað verður um fræðileg sjónarmið, 
skrif og rannsóknir sem gerðar hafa verið á brotthvarfi stúlkna úr íþróttum og 
þeim þáttum sem tengjast brotthvarfinu. Í öðrum kafla verður fjallað um 
hreyfingu og hvernig hún hefur jákvæð áhrif á andlega, líkamlega og 
félagslega heilsu þess sem hana stundar og hvernig ónóg hreyfing getur haft 
neikvæð áhrif á sömu þætti. Kafli þrjú fjallar um íþróttir barna og unglinga, 
skipulagt íþróttastarf, skólaíþróttir, ýmsa þætti sem varða tengsl stúlkna og 
íþrótta og að lokum brotthvarf stúlkna úr skipulögðu íþróttastarfi. Í seinni 
hluta verksins er rannsóknaraðferðum lýst, settar fram rannsóknarspurningar, 
gerð grein fyrir vali á þátttakendum, undirbúning og gagnavinnslu.  
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Að lokum verða niðurstöður kynntar og þær ræddar í niðurstöðu- og 
umræðukafla. Í lokaorðum er efni ritgerðarinnar dregið saman.  
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2. Hreyfing  
Hreyfing er skilgreind sem öll líkamleg hreyfing sem krefst orkunotkunar 
umfram grunnefnaskipti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 
181). Því má segja að hreyfing nái yfir margar mismunandi athafnir, eins og 
göngu, hlaup, hjólreiðar, heimilisstörf, garðvinnu og skipulagðar íþróttir. 
Fyrst og fremst snýr hreyfing að því að bæta heilsu einstaklingsins, andlega, 
líkamlega og félagslega, en rannsóknir hafa sýnt fram á mismunandi ávinning 
af hreyfingu. Hreyfing er mikilvæg til að auka líkamshreysti, vellíðan, 
lífsgæði og jákvæð félagsleg áhrif einstaklingsins og er öllum 
þjóðfélagshópum nauðsynleg (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 4; Kristján Þór 
Magnússon, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Þórarinn Sveinsson og Erlingur 
Jóhansson, 2011, bls. 75).  

Hreyfing og lýðheilsa hafa lengi verið mikilvægur þáttur í lífi fólks 
(Lýðheilsustöð, 2008, bls. 4). Með hraðri tækniþróun hefur dregið all 
verulega úr hreyfingu en fólk eyðir æ meiri hluta frítíma síns í formi kyrrsetu, 
til dæmis fyrir framan ýmis snjalltæki og sjónvarp (World Health 
Organization, 2015a). Einstaklingar eru mismunandi og þurfa því mismikla 
hreyfingu til þess að það hafi jákvæð áhrif á heilsu þeirra. 
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) mælir með því að fullorðnir stundi 
hreyfingu í allt að 150 mínútur á viku til að bæta og viðhalda góðri heilsu. 
Börnum og unglingum á aldrinum 5–17 ára er ráðlagt að hreyfa sig að 
minnsta kosti í 60 mínútur á dag. Mikilvægt er að hver lota af hreyfingu sé að 
minnsta kosti 10 mínútur í einu til að hún hafi áhrif (World Health 
Organization, 2015a).  

Hreyfing skiptir miklu máli fyrir alla, óháð aldri, kyni, holdafari og 
líkamlegri getu (World Health Organization, 2015a). Í rannsóknum þeirra 
Dunn, Trivedi, Kampert, Clark og Chambliss (2005, bls. 1-2) mátti sjá að 
virkt og heilsusamlegt líferni geti minnkað líkurnar á ýmsum sjúkdómum en 
að hreyfing hafi einnig í för með sér heilsutengdan ágóða. Með reglulegri 
hreyfingu eykst vöðvastyrkur-inn, beinin styrkjast og jafnvægið eykst. Einnig 
er talið að hreyfing geti komið í veg fyrir eða haft jákvæð áhrif á ýmsa 
sjúkdóma, eins og kransæðasjúkdóma, sykursýki af tegund II, heilablóðfall, 
geðröskun, stoðkerfisvandamál og sumar tegundir krabbameins (Dunn, 
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Trivedi, Kampert, Clark og Chambliss, 2005, bls. 1– 2;World Health 
Organization, 2015a; Lýðheilsustöð, 2008, bls. 2). Einnig hefur hreyfing þau 
áhrif að einstaklingar sem stunda hreyfingu daglega finna síður fyrir verkjum 
og depurð, þunglyndiseinkennum eða kvíða (World Health Organization, 
2015a; Biddle, 1993, bls. 200–216). 

2.1 Mikilvægi daglegrar hreyfingar 
Ljóst er að hreyfivenjur þjóðarinnar eru að breytast en talið er að kyrrseta 
hafi aukist töluvert í daglegu lífi einstaklinga á kostnað hreyfingar. 
Samkvæmt tölfræði frá Alþjóða-heilbrigðisstofnuninni árið 2010 má sjá að 
20% karla og 27% kvenna stunda ekki nægilega hreyfingu. Einnig má sjá að 
um 81% unglinga á aldrinum 11–17 ára stunda ekki næga hreyfingu; um 84% 
stúlkna og 78% drengja. (World Health Organization, 2015a). Nokkrar 
íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á hreyfingu unglinga. Meðal annars má 
sjá í rannsókn þeirra Kristjáns Þórs Magnússonar, Sigurbjörns Árna 
Arngrímssonar, Þórarins Sveinssonar og Erlings Jóhannssonar (2011, bls. 
75–80) á 9 og 15 ára börnum að 5% úrtaksins hjá 9 ára börnum uppfylltu 
hreyfiráðleggingar á hverjum degi, miðað við meðalerfiða og mikla ákefð. 
Hjá 15 ára unglingum voru tæp 9% sem uppfylltu hreyfiráðleggingarnar. 
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að strákar hreyfa sig meira 
en stelpur en einnig að 9 ára strákar hreyfa sig meira en þeir sem eru 15 ára 
að aldri. Þá sýndi önnur íslensk rannsókn að 18 ára unglingar náðu ekki að 
hreyfa sig eins mikið og hreyfiráðleggingar sögðu til um (Sigurbjörn Árni 
Arngrímsson, Erlingur Birgir Richardsson, Kári Jónsson og Anna Sigríður 
Ólafsdóttir, 2012, bls. 279–281). Hugsanlega má rekja þessar niðurstöður að 
einhverju leyti til breyttra lifnaðarhátta í kjölfar þeirrar tækniþróunar sem 
hefur átt sér stað. Kyrrseta getur haft neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir 
einstaklinga en ófullnægjandi hreyfing er ein af tíu helstu ástæðum fyrir 
dauðsföllum um allan heim. Einn af hverjum fjórum fullorðnum stundar ekki 
nægilega mikla hreyfingu samkvæmt þeim viðmiðum sem 
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur sett fram. Ástæðan fyrir þessu má að 
stórum hluta rekja til aðgerðaleysis fólks í frítíma þess sem og kyrrsetu bæði 
heima fyrir og í vinnu (World Health Organization, 2015a). Þá gæti ein 
ástæðan fyrir þessari þróun verið sú aukna sjónvarps og tölvuleikjanotkun 
sem virðist vera hjá unglingum sem og breytingar á ferðaháttum fólks 
(Sigurbjörn Árni Arngrímsson o.fl., 2012, bls. 281).  
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Offita og yfirþyngd eru meðal annars afleiðingar kyrrsetu. Þessir 
sjúkdómar hafa allt frá árinu 1980 verið vandamál víða í heiminum en 
algengi sjúkdómanna hefur tvöfaldast frá árunum 1980–2014. Offita er 
óhófleg fitusöfnun í líkamanum sem hefur neikvæð áhrif á heilsu 
einstaklings. Hún er áhættuþáttur fyrir aðra sjúkdóma, eins og sykursýki, 
liðvandamál, ýmsar tegundir krabbameina og hjarta- og æðasjúkdóma. Helsta 
orsök hennar er ójafnvægi milli inntöku hitaeininga og notkunar þeirra. Með 
breyttu mataræði og aukinni hreyfingu er hægt að vinna með vandamálið sem 
offita er og stuðla þannig að bættri heilsu. Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðis-
stofnuninni má sjá að 39% fullorðinna í heiminum áttu við yfirþyngd að 
stríða árið 2014. Sama ár stríddu 13% við offitu (World Health Organization, 
2015b). Á Íslandi glímdu um það bil 60% Íslendinga við yfirþyngd eða offitu 
árið 2007 (Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Bifröst, 2008, bls. 5–6).  

Börn og unglingar glíma einnig við yfirþyngd og offitu. Brynhildur Briem 
vann að rannsókn á heilsufari hjá níu ára börnum yfir langt tímabil, eða 50 ár. 
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar fjölgaði börnum sem áttu við offitu 
eða yfirþyngd að stríða úr 0,2% í 19% á þessu tímabili. Því má segja að offita 
og yfirþyngd aukist með hverju árinu hjá börnum og unglingum, sem og 
fullorðnum (Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Bifröst, 2008, bls. 18–19). Þá 
sýndu niðurstöður rannsóknar á 18 ára íslenskum framhaldsskólanemendum 
að þeir eru illa á sig komnir hvað varðar holdafar. Svo virðist vera að hlutfall 
einstaklinga á aldrinum 15–24 ára sem eru of þungir standi í stað en hlutfall 
þeirra sem eru of feitir aukist með tímanum (Sigurbjörn Árni Arngrímsson 
o.fl., 2012, bls. 279–281). Offita og yfirþyngd hafa meðal annars þær 
neikvæðu afleiðingar á börn og unglinga að þau eiga erfiðara með öndun, 
auknar líkur eru á háþrýstingi og beinbrotum en einnig geta offita og 
yfirþyngd haft áhrif á andlega heilsu barnanna (World Health Organization, 
2015b).  

Kyrrseta hefur slæm áhrif á heilsu fólks en að auki eykur hún kostnað 
samfélagsins töluvert. Samkvæmt rannsókn sem gerð var af Evrópuskrifstofu 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar má sjá að kyrrseta getur kostað um 
15.000–30.000 krónur á hvern íbúa á ári. Ef niðurstöður rannsóknarinnar eru 
heimfærðar á Ísland má gera ráð fyrir því að kostnaður vegna kyrrsetu sé um 
4,7–9,4 milljarðar króna á ári (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 2). Háskólinn á 
Bifröst hefur í samstarfi við Heilbrigðisráðuneytið unnið úr upplýsingum um 
offitu og fann út samfélagslegan kostnað vegna hennar. Samkvæmt þessari 
skýrslu er kostnaður íslenska ríkisins vegna yfirþyngdar og offitu talinn um 
5,8 milljarðar króna. Þessi kostnaður skiptist í beinan meðferðarkostnað 
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vegna offitu og óbeinan kostnað vegna fylgikvilla hennar. Þar má sjá að 
beinn meðferðarkostnaður er aðeins um 175 milljónir króna en um 5,7 
milljarðar króna eru vegna fylgikvilla offitunnar (Rannsóknarmiðstöð 
Háskólans á Bifröst, 2008, bls. 5–6).  

Mikilvægt er að reyna eftir bestu getu að koma í veg fyrir offitu. Offita er 
samfélagslegur vandi vegna þeirra breytinga sem hafa orðið á mataræði og 
hreyfingu Íslendinga síðustu ár. Samfélagið í heild þarf að taka höndum 
saman og vinna markvisst að því að breyta þessu til hins betra, þar með talið 
einstaklingarnir og fjölskyldur, skólar, vinnustaðir og stjórnvöld 
(Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Bifröst, 2008, bls. 55).  

2.2 Hreyfing barna og unglinga  
Hreyfing barna og unglinga er mikilvæg fyrir eðlilegan vöxt og þroska þeirra. 
Að auki hefur hreyfing jákvæð áhrif á andlega heilsu (Lýðheilsustöð, 2008, 
bls. 8–9; Slater og Tiggemann, 2011, bls. 455). Með hreyfingu auka börn 
hreyfifærni sína, bæta líkamshreysti og efla sjálfstraust, auk þess sem 
hreyfing á yngri árum hefur jákvæð áhrif á einstaklinga þegar komið er á 
fullorðinsár (Guagliano, Lonsdale, Kolt, Rosenkranz, og George, 2015, bls. 
416; Lýðheilsustöð, 2008, bls. 8–9; Telama, Yang, Viikari, Valimaki, Wanne 
og Raitakari, 2005, bls. 267–268; Kristján Þór Magnússon o.fl., 2011, bls. 
75-80). Samkvæmt ráðleggingum Lýðheilsustöðvar og Alþjóða 
heilbrigðismálastofnunarinnar er talað um að börn og unglingar ættu að 
hreyfa sig í að minnsta kosti eina klukkustund á dag. Hreyfingunni mætti 
samt sem áður skipta niður í stutt tímabil yfir daginn. Mikilvægt er að 
hreyfingin sé miðlungserfið, fjölbreytt og skemmtileg. Hún þarf að reyna á 
lungu, hjarta- og æðakerfi barnanna en einnig að auka liðleika, vöðvastyrk, 
viðbragð og samhæfingu (Lýðheilsustöð, 2008, bls. 8–9; World Health 
Organization, 2015a).  

Með breyttri samfélagsþróun verja börn og unglingar ekki eins miklum 
tíma í hreyfingu og tíðkaðist áður. Kyrrsetulífernið er orðið of mikið á 
kostnað hreyfingar og meira er um það að börn séu líkamlega óvirk nú til 
dags (Gígja Gunnarsdóttir, 2013, bls. 29; Rúnar Vilhjálmsson og Guðrún 
Kristjánsdóttir, 2003, bls. 363). Samt sem áður eru börn og unglingar 
langfjölmennasti hópurinn meðal þeirra sem stunda íþróttir innan 
íþróttahreyfingarinnar (Viðar Halldórsson, 2014a, bls. 4). Til að hægt sé að 
koma í veg fyrir kyrrsetu hjá börnum og unglingum þarf að skapa fleiri 
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tækifæri fyrir þau til að stunda hreyfingu og skipulagðar íþróttir. Mikilvægt 
er að skapa góðar aðstæður sem takmarka kyrrsetu en stuðla að hreyfingu 
barna og unglinga (Gígja Gunnarsdóttir, 2013, bls. 29). Gott væri til dæmis 
að byrja á því að hvetja börn og unglinga til þess að ganga eða hjóla í og úr 
skóla. Einnig er gott fyrir börn og unglinga að fara út í frímínútum og leika 
sér en þau geta fengið töluverða hreyfingu út úr því (Elísabet Ólafsdóttir, 
2010, bls. 21).  

Í mörgum skólareglum grunnskóla á Íslandi er yngri börnum skylt að fara 
út í frímínútur. Slíkar skólareglur er til að mynda að finna í Vesturbæjarskóla, 
Árbæjarskóla og Brekkuskóla en þar segir að allir nemendur í fyrsta til 
sjöunda bekk eigi að fara út í frímínútur (Vesturbæjarskóli, e.d., Árbæjar-
skóli, e.d., Brekkuskóli, e.d.). Frímínútur eru hafðar á milli kennslustunda í 
skólanum til að gefa nemendum hvíld frá námsbókunum (Rúnar Sigríksson, 
2010, bls. 86). Samt sem áður er ekki skylda í grunnskólum landsins að 
unglingar í elstu bekkjunum fari út í frímínútur. Að mati Rúnars Sigríkssonar 
(2010) væri æskilegt að hvetja unglingana til þess að nýta frímínúturnar úti í 
leik með vinunum í stað þess að vera inni í snjalltækjunum.  

Mikilvægt er að hvetja börn og unglinga til að stunda hreyfingu og vera 
áframhaldandi þátttakendur í skipulögðu íþróttastarfi þar sem ítrekað hefur 
verið sýnt fram á jákvæð tengsl á milli þátttöku í íþróttum annarsvegar og 
lífsgæða íslenskra barna og unglinga hinsvegar (Viðar Halldórsson, 2014a, 
bls. 4).  

 

2.3 Áhrif hreyfingar á námsárangur  
Ávinningur af hreyfingu er margvíslegur fyrir börn og unglinga. Auk þess 

að hreyfing hefur jákvæð áhrif á líkamsþyngd, hjarta- og æðakerfi og styrk 
barna, hafa rannsóknir einnig sýnt fram á að líkamlegt ástand skólabarna og 
markviss hreyfing hefur jákvæð áhrif á námsárangur þeirra (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 182; Hippel og Bradbury, 2015, bls. 
44). Með hreyfingu eykst súrefnismettun blóðsins og blóðflæði til heilans 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 182) en hreyfing hefur 
einnig áhrif á aukinn vöxt taugafrumna og taugaboðefna sem og breytinga á 
magni hormóna og aukinnar örvunar á heilann. Allir þessir þættir hafa áhrif á 
námsárangur barnanna. Einnig hefur verið sýnt fram á að hreyfing getur haft 
áhrif á athygli barna og unglinga og hvernig þau vinna úr upplýsingum 
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(Ardoy, Fernández-Rodriguez, Jiménez-Pavón, Castillo, Ruiz og Ortega, 
2014, bls. 58).  

Börn sem stunda reglulega hreyfingu eru líklegri til að vera í betra 
líkamlegu ástandi en þau börn sem ekki stunda reglulega hreyfingu. Tengt 
þessu hafa rannsóknir sýnt að börn og unglingar sem eru í kjörþyngd eru 
líklegri til þess að ganga betur á prófum, vera með hærri einkunnir og 
útskrifast úr skóla (Hippel og Bradbury, 2015, bls. 44–45).  

Rannsókn Einberg, Lidell og Clausson (2015) sýndi fram á að stúlkur geri 
til sín miklar kröfur hvað varðar nám og námsárangur. Þó svo að þeim finnist 
mikilvægt að hitta vini sína þá taka þær oft nám fram yfir annað, eins og til 
dæmis hreyfingu. Stúlkur sýna fram á betri námsárangur miðað við drengi en 
hins vegar sýna þær fram á verri heilsu en þeir. Þær eru jafnframt mun 
stressaðri sem getur haft neikvæð áhrif á þær. Í þessari sömu rannsókn, sem 
þær Einberg, Lidell og Clausson framkvæmdu, kom fram að þær stúlkur sem 
tóku þátt í rannsókninni telja að námsárangur hafi mikil áhrif á framtíð sína 
og því er það mikilvægt fyrir þær að ná góðum árangri (bls. 7–9).  

Margar rannsóknir benda á jákvæð tengsl á milli hreyfingar, lýðheilsu og 
námsárangurs hjá börnum og unglingum. Talið er að skólaíþróttir geti átt 
stóran þátt í þessum jákvæðu tengslum en skólaíþróttir eru góð leið til að efla 
hreyfingu og færni barna og unglinga (Ardoy o.fl., 2014, bls. 52). Aukin 
ákefð og fjölgun á íþróttatímum fyrir börn og unglinga hefur sýnt fram á betri 
námsárangur þeirra. Svo virðist vera að stúlkur stundi ekki eins mikla 
hreyfingu utan skóla en rannsókn þeirra Hippel og Bradbury (2015) sýndi að 
þær eru viðkvæmari fyrir skólaíþróttum og hafa minni áhuga á að mæta en 
drengir. Ástæðan fyrir því virðist vera sú að þær stundi ekki eins mikla 
hreyfingu og drengir utan skóla (bls. 48–50). 
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3. Skipulagt íþróttastarf 
Skipulagt íþróttastarf er skilgreint sem líkamleg, reglubundin og keppnis-
miðuð hreyfing undir stjórn þjálfara, leiðtoga eða leiðbeinanda. Síðustu 
áratugi hefur orðið mikil fjölgun á þátttakendum, starfsmönnum og 
neytendum í skipulögðu íþróttastarfi á Vesturlöndum (Rúnar Vilhjálmsson, 
2006, bls. 161–162) en talað hefur verið um ,,íþróttavæðingu samfélagsins” 
(Viðar Halldórsson, 2014a, bls. 1).  

Skipulagt íþróttastarf er eitt helsta áhugamál unglinga nú á dögum og eru 
börn og ungmenni stærsti hluti þátttakenda. Það kemur að miklu leyti til 
vegna þess að nú er það að aukast að foreldrar og forráðamenn sendi börn sín 
í skipulagt íþróttastarf til að efla þau líkamlega, félagslega og hugarfarslega 
(Viðar Halldórsson, 2014a, bls. 1–4). Guagliano o.fl. (2015, bls. 412) 
rannsökuðu íþróttaiðkun ástralskra barna og unglinga á aldrinum 5–17 ára og 
komust að þeirri niðurstöðu að 66% þeirra stunduðu einhvers konar íþróttir 
fyrir utan þá hreyfingu sem þeir stunda í skólanum. Mesta þátttakan er hjá 
börnum en minnkar svo með árunum. Ástæðan fyrir því að ungt fólk stundar 
skipulagt íþróttastarf er meðal annars vegna þess að litið er á íþróttafélög sem 
uppeldisstofnun samfélagsins og þess vegna eru hugmyndir almennings um 
starfið jákvæðar. Því má segja að skipulagt íþróttastarf sé jákvæður 
vettvangur fyrir börn og unglinga (Viðar Halldórsson, 2014a, bls. 1). Í 
stefnuyfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2003 stendur:  

 
Íþróttir skapa vettvang fyrir iðkendur til að tileinka sér aga, bæta 
sjálfstraust og þjálfa leiðtogafærni, sem og að kenna 
grundvallargildi eins og umburðarlyndi, samvinnu og virðingu. 
Íþróttir kenna iðkendum gildi þess að leggja sig fram, sem og að 
takast á við sigra og ósigra (United Nations, 2003, bls. 1; íslensk 
þýðing frá Viðari Halldórssyni, 2014a, bls. 4).  

 
Áhugahvetjandi þættir hafa áhrif á það hvort börn og unglingar stunda 

skipulagt íþróttastarf en ólíklegt er að einstaklingar haldi áfram að stunda 
íþróttir ef þeir hafa ekki áhuga á því. Til eru tvær tegundir af hvatningu en 
þær eru innri og ytri hvatning (Rúnar Vilhjálmsson, 2006, bls. 164). Innri 
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hvatning er þegar einstaklingurinn hefur sjálfur ánægju af iðkuninni og 
stundar íþróttirnar þess vegna. Ytri hvatning er þegar ávinningur utan 
iðkunarinnar er ástæða þess að einstaklingar stundar íþróttir. Þessi ávinningur 
gæti verið til dæmis viðurkenning eða athygli eða jafnvel líkamlegt atgervi 
eins og að grennast. Til að börn og unglingar geti stundað sem lengst 
íþróttaiðkun og hreyfingu er mikilvægt að styrkja innri hvatningu 
einstaklingsins. Sjálfstæði, geta og nánd eru mikilvægir þættir hvað varðar 
innri áhugahvöt. Með sjálfstæði finnur einstaklingurinn fyrir því að hann hafi 
frumkvæði og stjórn á því sem hann er að gera, með getu telur hann sig hafa 
næga kunnáttu og hæfni til að ná árangri og með nánd telur einstaklingurinn 
sig geta viðhaldið jákvæðum tengslum við aðra. Með því að efla þessa þrjá 
þætti eru auknar líkur á því að börn og unglingar stundi líkamlega hreyfingu 
(Rúnar Vilhjálmsson, 2006, bls. 164).  

Ávinningurinn af þátttöku í skipulögðu íþróttastarfi er talinn mikill en 
hann kemur fram í lifnaðarháttum, líðan og heilsu fólks (Rúnar Vilhjálmsson, 
2006, bls. 164–165). Einnig hafa rannsóknir sýnt að skipulögð hreyfing hefur 
jákvæð áhrif á skap, minni kvíða og aukið sjálfstraust (Slater og Tiggemann, 
2011, bls. 455). Þau börn og unglingar sem stunda skipulagðar íþróttir eru 
ólíklegri til þess að nota ólögleg efni, neyta áfengis eða reykja (Rúnar 
Vilhjálmsson, 2006, bls. 164). Viðar Halldórsson íþróttafélagsfræðingur 
sagði í viðtali árið 2014 að íþróttafélögin á Íslandi væru að vinna gott starf í 
sambandi við skipulagt íþróttastarf.  

Undanfarin 20 ár hefur verið unnið að rannsóknum á íslenskum 
unglingum. Niðurstöður þessara rannsókna sýna að þeir unglingar sem æfa 
íþróttir oft í viku í gegnum skipulagt íþróttastarf séu hamingjusamari, með 
betri sjálfsmynd og almennt ánægðari með lífið (Viðar Halldórsson, 2014b). 
Þeir eru einnig líklegri til þess að borða holla og góða fæðu og vera í betra 
líkamlegu ástandi. Iðkun í skipulögðu íþróttastarfi hefur einnig áhrif á 
félagslegan þátt einstaklingsins þar sem minni líkur eru á frávikshegðun og 
börn og unglingar læra að fylgja reglum og leysa ágreining (Rúnar 
Vilhjálmsson, 2006, bls. 164). 

Á yngri árum er þátttaka kynjanna svipuð en þegar komið er fram á 
unglingsárin eru meiri líkur á brotthvarfi meðal stúlkna. Ástæður fyrir því 
tengjast að einhverju leyti staðalmyndum, þá sérstaklega hvað varðar 
keppnisíþróttir. Þar eru þessir karllegu eiginleikar; kappsemi, líkamlegur 
styrkur og ágengni það sem stúlkurnar forðast (Rúnar Vilhjálmsson, 2006, 
bls. 161–162). 
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3.1 Forvarnargildi íþrótta 

Ýmsar gerðir forvarna eru til en skilgreiningin á forvörnum samkvæmt 
íslenskri orðabók er; ,,ráðstafanir til að koma í veg fyrir sjúkdóm, slys eða 
önnur áföll” (Mörður Árnason, 2002, bls. 374). Forvarnir geta einnig tengst 
áfengis-, tóbaks- og fíkniefnum en mikilvægt forvarnarstarf er unnið með því 
að varna því að börn og unglingar neyti slíkra efna ung að árum. Þessu 
forvarnarstarfi er ætlað að ná til allra barna og unglinga, bæði þeirra sem ekki 
eru byrjuð að neyta þessara efna, sem og þeirra barna og unglinga sem eru 
langt gengin í neyslu. Allir þættir samfélagsins koma að forvarnarstarfi en þar 
má meðal annars nefna fjölskyldu og vini, skólasam-félagið og íþrótta- og 
tómstundastarfið (FRÆ, e.d.).  

Almenn hreyfing og skipulagt íþróttastarf hefur ekki einungis jákvæð 
áhrif andlega, félagslega og líkamlega heldur eru þessir þættir einnig 
mikilvæg forvörn fyrir börn og unglinga (Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, 
Inga Dóra Sigfúsdóttir og Álfgeir Logi Kristjánsson, 2013, bls. 24–26). Með 
því að samfélagið, skólinn og foreldrar hvetji börn til hreyfingar og ástundun 
íþrótta geta þau reynt að koma í veg fyrir það að ungmenni neyti áfengis og 
vímuefna (Viðar Halldórsson, 2006). Þegar börn og unglingar stunda 
skipulagt íþróttastarf eru þau í raun að skuldbinda sig til starfsins sem 
iðkendur. Þessi skuldbinding felur í sér að þau eigi að mæta á æfingar, taka 
þátt í fjáröflunum og þess háttar og sinna hinum ýmsu þáttum sem fylgja því 
að vera iðkandi í skipulögðu íþróttastarfi. Því er hægt að segja sem svo að 
skipulagt íþróttastarf sé í raun forvörn því þessi skuldbinding verður til þess 
að ungmennin hafa ekki tíma til að stunda áhættulífsstíl, eins og neyslu 
áfengis og vímuefna (Viðar Halldórsson, 2014a, bls. 5–6).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á Íslandi sýna mikilvægi skipulagðra 
íþrótta hvað varðar uppeldislega þætti. Meðal annars má sjá að ef börn og 
unglingar stunda skipulagðar íþróttir er minni hætta á því að þau leiðist út í 
áhættuhegðun, eins og áfengisneyslu og steranotkun (Viðar Halldórsson, 
2014a, bls. 5). Niðurstöður rannsókna Hrefnu Pálsdóttur o.fl. (2013, bls. 24–
26), sem gerðar voru á árunum 1997–2013, sýna að tíðni reykinga hjá 
ungmennum í 10. bekk hefur lækkað úr 61% árið 1997 niður í 17% árið 
2013. Einnig má sjá mikinn mun á notkun munn- og neftóbaks hjá 
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ungmennum frá árunum 2003–2013 en á meðal unglinga í 10.bekk minnkaði 
notkun munntóbaks um 14% á þessu tíu ára tímabili. Sama má segja um 
áfengisneyslu unglinganna. Árið 1997 var áfengisneysla unglinga í 10.bekk 
82% en árið 2013 var hún komin niður í 38%. Nú til dags er Ísland í hópi 
þeirra Evrópulanda sem hefur lægstu tíðni yfir reykingar og áfengisneyslu á 
meðal unglinga.  

Miklar líkur eru á því að þessar miklu breytingar séu vegna þess 
forvarnarstarfs sem unnið er á Íslandi. Lýðheilsustöð hefur til að mynda 
unnið að forvörnum vegna tóbaks- áfengis- og vímuefnanotkunar.  

Samfélagið, skólinn og foreldrar hafa verið að vinna gott forvarnarstarf 
með börnum og unglingum og allir þessir þættir hafa, ásamt öðrum þáttum, 
stuðlað að þeim árangri sem náðst hefur. 

 

3.2 Kynjamunur í skipulögðu íþróttastarfi og 
almennri hreyfingu 

Kynjamunur í skipulögðu íþróttastarfi og almennri hreyfingu hjá börnum og 
unglingum hefur víða verið rannsakaður. Í rannsókn þeirra Rúnars 
Vilhjálmssonar og Guðrúnar Kristjánsdóttir (2003) má sjá að stúlkur eru 
óvirkari í íþróttum en drengir en um 44% stúlkna stunda einhverskonar 
hreyfingu á meðan um 57% drengja gera það (bls. 363). Mesti munurinn á 
þátttöku kynjanna er í hópíþróttum og íþróttum sem fela í sér mikla ákefð.  

Hægt er að mæla ákefð í íþróttum á mismunandi vegu; þar má meðal 
annars nefna þjálfunarpúls en þá er fundin út hjartsláttartíðni og eins má finna 
ákefð út frá hámarkshjartslætti. Þegar börn hreyfa sig í að minnsta kosti 30 
mínútur í senn er unnið á meðalákefð. Þær íþróttir sem fela í sér mikla ákefð 
eru meðal annars körfuknattleikur, knattspyrna, handknattleikur, hjólreiðar og 
lyftingar. Stúlkur eru hins vegar fleiri en drengir í einstaklingsíþróttum og 
íþróttum af lítilli ákefð en það eru meðal annars íþróttir eins og fimleikar, 
dans, blak og sund. Ástæðurnar fyrir þessum mun á kynjunum, samkvæmt 
Rúnari Vilhjálmssyni og Guðrúnu Kristjánsdóttur (2003), eru þær að hjá 
stúlkum á unglingsaldri snýst hreyfingin fyrst og fremst um að halda sér í 
formi og hugsa um heilsuna en hjá drengjunum eru áhrifaþættir keppnin sjálf, 
viljinn til að vinna og sýnimennska. Því má segja að forgangsröð stúlkna sé 
önnur en drengja á markmiðum með íþróttaiðkun.  
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 Einnig er talið að foreldrarnir og vinirnir spili stórt hlutverk í því hvort 

börnin og unglingarnir stundi hreyfingu og hjá drengjunum er talið að 
vinirnir séu sterkasti áhrifaþátturinn. Þeir drengir sem eiga vini sem stunda 
íþróttir eru líklegri til að iðka sömu íþróttir og vinir þeirra (Rúnar 
Vilhjálmsson og Guðrún Kristjánsdóttir, 2003, bls. 363–371).  

Í rannsókn Slater og Tiggemann (2011) voru taldar mismunandi ástæður 
fyrir því af hverju stúlkur hættu fyrr að stunda íþróttir en drengir. Tvær þeirra 
voru rannsakaðar sérstaklega. Annars vegar var um að ræða útlitsdýrkun og 
áhyggjur af líkamsmyndinni. Það hefur sýnt sig að áhyggjur stúlkna af eigin 
líkamsmynd eru meiri á unglingsaldrinum en öðrum aldri. Stúlkurnar eiga 
það til að vilja vera grennri en þær eru. Hin ástæðan sem Slater og 
Tiggemann (2011) rannsökuðu tengist stríðni (e. teasing) vegna útlits eða 
líkama stúlkna en rannsóknir þeirra sýndu fram á að stúlkur stríða oft á tíðum 
öðrum stúlkum vegna útlits og þyngdar. Það getur svo haft þau áhrif á þá 
stúlku sem er þolandinn að hún fer að borða óreglulega og verður óánægð 
með líkama sinn en báðir þessir þættir geta haft neikvæð áhrif á skapgerð og 
andlega heilsu stúlknanna. Rannsóknin sýndi þó fram á að þessar hugsanir 
stúlknanna væru mismunandi eftir því hvaða íþróttir þær stunduðu. Þær 
stúlkur sem stunduðu íþróttir af lágri ákefð, eins og fimleika, sund og dans, 
höfðu meiri áhyggjur af líkamanum en þær stúlkur sem stunduðu hópíþróttir 
eða íþróttir af mikilli ákefð. Þær sem stunduðu íþróttir af lítilli ákefð voru 
líklegri til að lenda í stríðni vegna líkama síns. Þeim finnst að stöðugt sé 
verið að horfa á þær, hvernig þær líta út og þær eru kallaðar allskyns nöfnum 
vegna hæðar þeirra og þyngdar. Þessar hugsanir verða til þess að stúlkurnar 
hafa minni ánægju af því sem þær eru að gera sem veldur síðan brotthvarfi úr 
íþróttinni (Slater og Tiggemann, 2011, bls. 456-461).  

Mikilvægt er að vinna hörðum höndum að því að hvetja stúlkur til þess að 
stunda hreyfingu því það er margsannað að hún er mikilvæg fyrir fólk á 
öllum aldri (Rúnar Vilhjálmsson og Guðrún Kristjánsdóttir, 2003, bls. 370–
371). Mögulega þarf að hvetja konur til þess að sinna stjórnunarstöðum og 
þjálfun í íþróttum en fyrst og fremst þarf að halda utan um börnin og 
unglingana sem æfa og bjóða upp á fjölbreytta hreyfingu svo hver finni 
eitthvað við sitt hæfi (Rúnar Vilhjálmsson og Guðrún Kristjánsdóttir, 2003, 
bls. 363–371). 
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4. Stúlkur og íþróttir  
Í þessum kafla verður fjallað um helstu þætti kynþroskaskeiðs stúlkna og 
hvernig kynþroskaskeiðið getur haft áhrif á hreyfingu og líkamlega virkni hjá 
stúlkum á unglingsaldri. Í framhaldi af því verður sjálfstraust stúlkna rætt, 
hversu mikilvægt sjálfstraust er fyrir unglinga, hvernig sjálfstraust tengist 
íþróttum og hvernig innri og ytri breytingar geta haft áhrif á sjálfstraust og 
sjálfsmynd unglinga. Að lokum verður litið á mikilvægi þeirra sem koma að 
unglingunum, þ.e. fjölskyldumeðlima, kennara, þjálfara og ekki síst vina.  
 

4.1 Kynþroskaskeið stúlkna 

Töluverðar þroskabreytingar, andlegar og líkamlegar, eiga sér stað á kyn-
þroskaskeiði unglinga vegna hormónabreytinga í líkamanum. Kynþroska-
skeið stúlkna hefst yfirleitt tveimur árum á undan kynþroskaskeiði drengja en 
þetta ákveðna skeið sem unglingurinn fer í gegnum getur tekið allt upp í 
fimm ár, þótt algengast sé að það gangi yfir á tveimur árum. Hjá stúlkum er 
algengast að kynþroskaskeiðið vari frá 11–13 ára aldurs en hjá drengjum er 
algengast að það eigi sér stað á milli 13 og 15 ára aldurs. Þær líkamlegu 
breytingar sem eiga sér stað hjá unglingsstúlkum eru til dæmis aukinn 
hárvöxtur, bólur, aukin svitalykt, brjóstin stækka og stúlkur byrja á 
blæðingum, auk þess sem vaxtarlag þeirra breytist. Vöxtur þeirra verður 
kvenlegri þar sem mjaðmir og mitti breikka. Auk líkamlegra breytinga verða 
andlegar breytingar þegar unglingar fara á kynþroskaskeiðið. Stúlkur fara oft 
á þetta svokallaða gelgjuskeið þar sem breytingar verða á andlegum þroska 
sem og tilfinninga- og félagsþroska (UmMig, e.d.).  

Á kynþroskaskeiðinu er mikilvægt að stunda kröftuga hreyfingu fyrir 
beinmyndun og beinþéttni en það hefur margsinnis verið sannað að hreyfing 
sé mikilvæg fyrir líkamlegan og andlegan þroska unglings og er mikilvægur 
hluti af velferð stúlkna. Samt sem áður getur of mikil hreyfing haft neikvæð 
áhrif á stúlkur á unglingsárunum. Margar stúlkur sem æfa mikið á þessu 
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tímabili byrja seinna á kynþroskaskeiðinu og oft hefja þær blæðingar seinna 
en aðrar stúlkur á sama aldri (Bertelloni, Ruggeri og Baroncelli, 2007).  

Bertelloni, Ruggeri og Baroncelli (2007) rannsökuðu stúlkur á 
kynþroskaskeiðinu. Í tilraunahópnum voru 83 stúlkur sem æfðu fimleika oft í 
viku. Í samanburðarhópnum voru 110 stúlkur sem æfðu ekki íþróttir. 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að beinagrind stúlknanna sem stunduðu 
fimleika af kappi var 1,3 árum á eftir í þroska en beinagrind stúlknanna sem 
ekki stunduðu íþróttir. Einnig kom fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar 
að seinkun á þroska beinagrindarinnar var því mun meiri því fleiri 
klukkustundir sem stúlkurnar æfðu fimleika á viku. Niðurstöður rannsóknar-
innar benda til þess að þjálfun geti haft neikvæð áhrif á stúlkur á 
kynþroskaskeiðinu. Að auki getur of mikil hreyfing haft neikvæð áhrif á 
stúlkur á þann hátt að þær geta orðið fyrir minnkaðri beinþéttni rétt eins og 
regluleg hreyfing getur haft jákvæð áhrif á beinþéttni þeirra (Bertelloni, 
Ruggeri og Baroncelli, 2007).  

Kynþroskaskeiðið getur verið erfiður tími og erfitt fyrir stúlkur að 
aðlagast þeim breytingum sem verða á líkamanum. Því er mikilvægt að þeir 
sem standa stúlkunum næst sýni mikinn stuðning á þessu tímabili í lífi þeirra. 
Mikilvægt er að hvetja stúlkurnar til þess að vera ánægðar með útlitið og 
stunda áframhaldandi hreyfingu (Davison, Werder, Trost, Baker og Birch, 
2007, bls. 2391–2404).  

4.2 Sjálfstraust stúlkna 

Sjálfstraust er skilgreint sem trúin á það að maður standi sig vel í því sem 
maður tekur sér fyrir hendur (Weinberg og Gould, 2011, bls. 320–322). 
Einstaklingurinn trúir á eigin hæfileika og leggur sig allan fram til að ná 
árangri í því sem hann gerir. Þeir sem hafa mikið sjálfstraust takast á við erfið 
verkefni, taka áhættur og stoppa af allar efasemdaraddir sem koma upp. Sá 
sem hefur gott sjálfstraust mun að öllum líkindum standa sig vel, þó svo að 
efasemdaraddirnar komi upp (Weinberg og Gould, 2011, bls. 320–322). 
Sjálfskilningur (e. self-perception) er hluti af sjálfstrausti en hann er 
mikilvægur áhrifaþáttur mannlegrar hegðunar. Hann er bæði mikilvægur 
hvað varðar almenna vellíðan einstaklingsins og geðheilbrigði hans. Góður 
sjálfsskilningur hefur verið tengdur við ánægju og hamingju þegar á eldri ár 
er komið en lélegur sjálfsskilningur hefur verið tengdur við þunglyndi og 
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kvíða (Noordstar, Net, Jak, Helders og Jongmans, 2016, bls 83–90). Sjálfsálit 
og sjálfsmynd hvers og eins hefur áhrif á þá skoðun sem einstaklingar hafa á 
sjálfum sér. Sjálfsálit myndast af hegðun hvers og eins sem og skoðunum og 
viðbrögðum annarra við hegðun hans (Gatzke, Barry, Papadakis og Grover, 
2015, bls. 84).  

Sjálfstraust tengist íþróttum að miklu leyti og einkenni sjálfstrausts geta 
tengst árangri í íþróttum. Um þrjár gerðir einkenna er að ræða en það eru 
ákjósanlegt sjálfstraust, of lítið sjálfstraust og of mikið sjálfstraust (Weinberg 
og Gould, 2011, bls. 322–324). Þegar talað er um ákjósanlegt sjálfstraust er 
einstaklingurinn viss um að hann muni ná markmiði sínu og hann mun leggja 
mikið á sig til þess að ná því. Þetta verður ekki alltaf til þess að frammistaðan 
sé góð. Með ákjósanlegu sjálfstrausti er einstaklingurinn líklegur til þess að 
halda áfram að bæta sig þangað til markmiðunum er náð (Weinberg og 
Gould, 2011, bls. 322–324). 

Of lítið sjálfstraust getur orðið til þess að þeir einstaklingar sem hafa 
mikla hæfileika, til dæmis í sinni íþrótt, ná ekki að framkvæma hlutina eins 
vel og þeir geta undir pressu vegna þess að sjálfstraust þeirra er lítið. Þessir 
einstaklingar hafa efasemdir um sig sjálfa og í stað þess að huga að 
styrkleikum sínum hugsa þeir stöðugt um veikleikana. Þetta getur orðið til 
þess að árangurinn verður ekki eins góður en vantrú á eigin getu truflar 
einbeitingu (Weinberg og Gould, 2011, bls. 322–324). 
Þegar einstaklingar hafa of mikið sjálfstraust getur frammistaða þeirra 

minnkað en þeir eru líklegri til þess að undirbúa sig minna en þeir þurfa til 
þess að ná árangri (Weinberg og Gould, 2011, bls. 322–324).  

Margir trúa því að sjálfstraust sé eitthvað sem er meðfætt; annaðhvort 
hefur einstaklingurinn sjálfstraust eða ekki. Það er hins vegar ekki rétt því 
hægt er að byggja upp sjálfstraust með mismunandi aðferðum í gegnum 
vinnu, æfingar og skipulag. Þessar aðferðir geta verið til dæmis að hegða sér 
alltaf eins og einstaklingurinn hafi mikið sjálfstraust. Jákvætt hugarfar er 
einnig mikilvægt til að byggja upp sjálfstraust. Ef börn og unglingar hafa 
alltaf trú á því að þau geti náð markmiði sínu er líklegra að svo verði. 
Mikilvægt er að kenna þeim að snúa hindrunum í áskoranir og vonbrigðum í 
tækifæri (Weinberg og Gould, 2011, bls. 334–337). Innri og ytri breytingar 
geta haft áhrif á sjálfstraust og sjálfsmynd unglinga. Að njóta öryggis og vera 
hluti af fjölskyldu sem elskar er einn af grunnþáttum einstaklingsins. Auk 
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þess er mikilvægt fyrir einstaklinginn að finna að hann tilheyri hóp, hafi 
stöðugleika í kringum sig og félagsskap.  
Þeir þættir sem hafa verið taldir upp hér að framan hafa allir jákvæð áhrif 

á líf einstaklingsins og sjálfstraust hans. Þegar unglingar eiga hins vegar ekki 
í góðum samskiptum við foreldra sína eða kröfur þeirra eru ósanngjarnar 
getur það haft áhrif á heilsu og tilfinningar þeirra (Einberg, Lidell og 
Clausson, 2015, bls. 1). Weiss og Ebbeck útbjuggu líkan sem sýndi fram á að 
líkamleg virkni og hvatning í æsku væru mikilvægir þættir fyrir sjálfstraust 
unglingsins. Í líkani þeirra má sjá að félagslegur stuðningur er áhrifaþáttur í 
jákvæðu sjálfsáliti og ánægju barna og unglinga í hreyfingu (Lubans og Cliff, 
2011, bls. 216).  

Oft á tíðum skortir stúlkur almennt sjálfstraust en ágóðinn af iðkun 
hreyfingar er mikill hvað varðar sjálfsálit og sjálfstraust stúlkna. Þær 
unglingsstúlkur sem stunda hreyfingu eru líklegar til að efla sjálfsvirðingu 
sína, þær geta orðið sterkari félagslega og ánægðari dags daglega. Þó svo að 
ágóðinn af hreyfingunni sé mikill og stúlkurnar hafi áhuga á því sem þær eru 
að gera, geta þær samt sem áður upplifað neikvæða þætti, andlega og 
líkamlega vegna hreyfingarinnar (Spencer, Rehmna og Kirk, 2015, bls. 6-9). 
Vegna þessa hafa stúlkur minni trú á sér í íþróttum og stunda þær síður. 

Kynjamunur getur verið á sjálfsáliti og vináttu á unglingsárunum og fram 
á fullorðinsár. Af þeim einstaklingum sem iðka íþróttir hafa stúlkur að jafnaði 
minna sjálfstraust en drengir en þær eru hins vegar líklegri til að eiga fleiri og 
traustari vini í gegnum íþróttirnar (Gatzke o.fl., 2015, bls. 84).  

Með iðkun íþrótta verða stúlkurnar meðvitaðri um sig sjálfar og útlit sitt. 
Rannsóknir hafa sýnt fram á að snemma á grunnskólagöngunni, eða um níu 
ára aldurinn, má sjá að stúlkur fara að huga að útliti sínu og líkama. Margar 
hverjar vilja vera grannar en það kemur til vegna þeirra stöðluðu hugmynda 
um það hvernig stúlkur eiga að líta út. Þessi hugsun stúlknanna getur komið 
niður á sjálfsáliti þeirra og getur haft neikvæð áhrif á þær (Lubans og Cliff, 
2011, bls. 216-217). Ekki aðeins hafa stúlkurnar áhyggjur af útliti sínu heldur 
hafa þær einnig áhyggjur af því hvað öðrum finnst um þær, til dæmis 
jafnaldrar, kennarar, fjölskyldumeðlimir og aðrir þjóðfélagshópar (Spencer, 
Rehmna og Kirk, 2015, bls. 6-9). Auk þess að áhyggjur þeirra komi niður á 
sjálfstrausti stúlknanna hefur verið sýnt fram á að stúlkur sem stunda íþróttir 
eru líklegri til þess að eiga við einhverskonar átraskanir að stríða. Átröskun 
hjá stúlkum má sérstaklega sjá í íþróttum eins og fimleikum og listskautum 
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en hefur samt sem áður fundist í öllum tegundum íþrótta. Af þeim stúlkum 
sem æfa íþróttir eru um það bil 63% sem hafa átt við átröskun að stríða á 
unglingsárunum (Weinberg og Gould, 2011, bls. 465–467). Mikilvægt er að 
vinna markvisst að því að byggja upp sjálfstraust hjá stúlkunum en 
félagslegur stuðningur fjölskyldu og vina er mikilvægur.  

4.3 Félagslegi þátturinn: Fjölskylda og vinir 
Þegar um íþróttir unglinga er að ræða er mikilvægt að stuðla að áhuga þeirra 
til lengri tíma en ekki einungis stuttan tíma í einu því reynsla af íþróttum 
getur gefið einstaklingnum ýmis tækifæri í framtíðinni. Hreyfing hefur 
jákvæð áhrif á einstaklinginn andlega, félagslega og siðferðilega. Með því að 
stuðla að íþróttaþátttöku unglinga til lengri tíma er verið að ýta undir ánægju, 
jákvæðari tilfinningu og innri áhugahvöt gagnvart íþróttum og hreyfingu. Því 
miður geta íþróttir einnig haft neikvæð áhrif á einstaklinginn, þær geta valdið 
þunglyndi og leiða auk þess sem alla hvatningu vantar (Amado, Sánchez-
Olivia, González-Pnce, Pulido-González og Sánchez-Migue., 2015, bls. 1–2).  
Ýmsir félagslegir þættir geta haft áhrif á það hvort börn og unglingar 

stunda skipulagðar íþróttir. Sumum þessara þátta ráða börnin ekki, svo sem 
aldri, kyni, búsetu, heimilisgerð og hvatningu foreldra. Þá geta félagslegir 
þættir, eins og tengsl við vini, einnig haft áhrif (Viðar Halldórsson, 2014a, 
bls. 1).  
Það hefur sýnt sig að stuðningur þeirra sem koma að unglingnum er 

mikilvægur til þess að ýta undir áhugahvöt barnanna. Þeir sem standa barninu 
næst geta til dæmis verið foreldrar og forráðamenn, kennarar, þjálfarar og 
vinir. Þar hafa foreldrar og forráðamenn mikil áhrif (Amado o.fl., 2015, bls. 
1–2) en svo virðist vera að hvatning foreldra til íþróttaiðkunar hafi hvað mest 
áhrif á þátttöku ungmenna (Viðar Halldórsson, 2014a, bls. 13). Erfitt getur 
verið að hvetja unglinga til þess að stunda hreyfingu og skipulagðar íþróttir 
þar sem svo margt er í boði fyrir þennan aldurshóp og oft eiga unglingar erfitt 
með að velja á milli og forgangsraða því sem þá langar að gera. Lindqvist, 
Kostenius, Gard og Rutberg (2015, bls. 1) vitna í Edwardson og Gorely 
(2010) um að foreldrar sem sjálfir eru duglegir að stunda hreyfingu séu 
líklegri til að eiga börn sem stunda reglulega hreyfingu. Einnig hafa 
rannsóknir sýnt að börn á þessum aldri hafa skilning á viðhorfi og hegðun 
foreldra sinna gagnvart íþróttinni og yfirfæri það yfir á sig sjálf hvað varðar 
eigin getu, jákvæðni eða neikvæðni og viðhorf gagnvart þeim sjálfum og 
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íþróttinni sem þeir stunda (Amado o.fl., 2015, bls. 1–2). Þátttaka foreldra í 
starfi barnanna getur einnig haft áhrif á börnin. Þegar foreldrar eru tilbúnir í 
sjálfboðavinnu í kringum starfið, mæta í fjáraflanir og koma og hvetja börnin 
sín sem áhorfendur hefur það mótandi áhrif á börnin þeirra (Viðar 
Halldórsson, 2014a, bls. 7).  
Þrýstingur frá foreldrum og forráðamönnum getur verið hvort sem er 

jákvæður og neikvæður. Oft kemur þrýstingurinn fram þannig að foreldrar 
eða forráðamenn ýta á börn sín til að taka þátt í keppni, verða betri leikmenn 
og hvetja þau til þess að halda áfram að æfa. Þessi þrýstingur getur valdið 
kvíða og streitu hjá barninu sem og minni ánægju og hvatningu til þess að 
iðka hreyfinguna. Neikvæður þrýstingur getur haft slæmt áhrif þegar til lengri 
tíma er litið sem getur orðið til þess að barnið hætti að stunda íþróttina og því 
er um brotthvarf að ræða. Mikilvægt er að foreldrar styðji börnin sín í iðkun 
hreyfingar og íþrótta en þó á jákvæðan hátt. Best væri ef foreldrar notuðust 
við aðferðir til þess að auka innri áhugahvöt barna sinna á hreyfingu og 
íþróttum. Með jákvæðri aðferð eru meiri líkur á því að það verði til þess að 
íþróttamennirnir hafi aukna ánægju af því sem þeir eru að gera og hafi hvöt 
til þess að halda áfram iðkun sinni. Hvatning foreldra getur einnig aukið 
sjálfstæði barnanna en Amado og fleiri (2015, bls. 2–10) halda því fram að 
því meira sjálfstæði sem ungir íþróttamenn hafi, þeim mun meiri ánægju hafi 
þeir af því sem þeir eru að gera og minna sé um leiða. 

Amado og fleiri (2015, bls. 2) rannsökuðu einnig áhrif foreldra á börn sín 
og unglinga og muninn á milli kynja hvað stuðning varðar. Niðurstöður 
sýndu að stúlkur þurfa töluvert meira á stuðningi og hvatningu að halda en 
drengir en samkvæmt þessari rannsókn virðist ástæðan vera sú að stúlkur 
hafa minni áhuga en drengir á íþróttum og hreyfingu. Álfgeir Logi 
Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon (2006, bls. 17) 
rannsökuðu einnig áhrif foreldra og forráðamanna á unglingana. Niðurstöður 
þeirra sýndu að þeir unglingar sem eru í nánu sambandi við foreldra og 
forráðamenn sína eru ólíklegri til að eiga við sálræn og félagsleg vandamál.  

Auk foreldra og forráðamanna hafa vinir mikil áhrif á einstaklinginn. 
Þetta á við um nám, íþróttir og aðrar tómstundir. Á unglingsaldri minnka 
áhrif foreldranna en áhrif jafningjanna aukast. Oft er það svo að unglingar, 
sem eru meðlimir eða vilja verða meðlimir ákveðins hóps, tileinki sér þau 
gildi og viðmið sem hópurinn hefur, til þess að passa inn.  

Rannsókn á íslenskum unglingum á vegum Rannsóknar og greiningar 
sýndi að jafningjahópurinn hefur mikil áhrif á einstaklinginn, hvort sem 
skoðaðar eru tölur sem tengjast námi, hreyfingu, vímuefnum eða öðrum 
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þáttum. Vímuefnanotkun jafningja er til að mynda sá þáttur sem hefur mest 
áhrif á einstaklinginn. Um 65% drengja í 9. og 10. bekk sem reykja segja vini 
sína reykja daglega og um 71% stúlkna á sama aldri segja hið sama. Hvað 
varðar íþrótta- og líkamsræktariðkun hjá stúlkum og drengjum á þessum aldri 
má sjá að því oftar sem jafningjar og vinir stunda íþróttir þeim mun meiri 
líkur eru á því að einstaklingurinn stundi íþróttir eða einhverja líkamsþjálfun. 
Hlutfall drengja sem segja besta vin sinn stunda íþróttir er 69,8% og hlutfall 
stúlkna sem segja bestu vinkonu sína stunda íþróttir eru 69,2%. Þess vegna 
má segja að jafningjahópurinn og vinirnir geti haft bæði jákvæð og neikvæð 
áhrif á einstaklinginn.  

Ef vinir og félagar stunda áhættuhegðun getur það haft þannig áhrif á 
einstaklinginn að hann leiðist til líkrar hegðunar. Mikilvægt er að foreldrar og 
forráðamenn fylgist með því hvaða hópum unglingar þeirra tilheyra til að 
koma eftir bestu getu í veg fyrir neikvæð áhrif jafningjahópa (Álfgeir Logi 
Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006, bls. 24–29).  
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5. Skólaíþróttir 
Aðalnámskrá grunnskóla er reist á sex grunnþáttum menntunar en þeir eru 
læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 
sköpun (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls.16). Einn þessara 
grunnþátta tengist sérstaklega því efni sem hér er skrifað um eða heilbrigði 
og velferð. Heilbrigði og velferð nemendanna snýst um að þeim líði vel 
andlega, líkamlega og félagslega. Til þess að nemendunum líði sem best er 
mikilvægt að einstaklingurinn, aðstæður hans og umhverfi vinni saman. Hver 
og einn nemandi er einstakur. Hver og einn býr við mismunandi aðstæður 
heima fyrir en þar sem börn verja oft miklum tíma dagsins í skólanum og 
tómstundum er mikilvægt að stuðlað sé að vellíðan barnsins þar, sem og 
heima fyrir. Ýmsir þættir falla undir heilbrigði og velferð svo sem hreyfing, 
hvíld, næring, jákvæð sjálfsmynd, öryggi, hreinlæti, samskipti, andleg 
vellíðan og kynheilbrigði (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 
23).  

Mikilvægt er að unnið sé að því að koma til móts við þarfir nemenda í 
skólum en börnin og unglingarnir eru að vaxa úr grasi og eru misjöfn á 
þessum aldursskeiðum. Hvatning er þýðingarmikil í skólaíþróttum en börnum 
líður oft misjafnlega í tímum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 
bls. 186–187).  

Í aðalnámskrá grunnskólanna eru sett fram hæfniviðmið fyrir skólaíþróttir 
og þar kemur fram hvað nemendur eiga að geta við lok 4. bekkjar, 7. bekkjar 
og 10. bekkjar. Þessi hæfniviðmið eru sett fram í fjórum flokkum en þeir eru 
líkamsvitund, leikni og afkastageta; félagslegir þættir; heilsa og efling 
þekkingar; og síðasti flokkurinn er svo öryggis- og skipulagsreglur. Við lok 
7. bekkjar er mikilvægt að nemendur geti gert ýmsar æfingar sem reyna á þol, 
styrk og samhæfingu, sýnt virðingu og góða framkomu, gert sér grein fyrir 
gildi heilbrigðs lífernis, útskýrt misjafnan líkamlegan þroska hjá hverjum og 
einum og gert sér grein fyrir mikilvægi öryggis- og umgengnis-reglna. Við 
lok 10. bekkjar eiga nemendur að geta gert æfingar sem reyna á loftháð og 
loftfirrt þol, framkvæmt styrktaræfingar af mikilli ákefð, skilið mikilvægi 
virðingar og góðrar framkomu, sýnt sjálfsaga og sjálfstæð vinnubrögð, 
rökrætt kynheilbrigði, rætt eigin ábyrgð á líkamlegu og andlegu heilbrigði, 
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nýtt sér upplýsingar við heilsurækt og sett sér markmið. Þetta er hluti af þeim 
þáttum sem þarf að þjálfa unglinga í en fyrst og fremst er það ábyrgðin á 
eigin heilsu og fjölbreytt þjálfun sem börn og unglingar þurfa að þjálfast í. 
Þessa þjálfun fá þau í gegnum skólaíþróttir, almenningsíþróttir, heilsuíþróttir 
og skipulagt íþróttastarf (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 
183–190). 
Þeir sem starfa í kringum börn stóran hluta dagsins, svo sem kennarar og 

annað starfsfólk skóla, þurfa að huga að heilbrigði og velferð hjá hverju og 
einu barni. Mikilvægt er að efla börnin í samskiptum, kenna þeim 
markmiðasetningu og hjálpa þeim að byggja upp sjálfsmyndina. Einnig er 
mikilvægt að lögð sé áhersla á markvisst hreyfiuppeldi hjá börnunum. Þegar 
það er gert aukast líkur á því að börnunum líði vel andlega, líkamlega og 
félagslega (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013, bls. 23).  

Gunnar Svanbergsson skrifaði grein í blaðið Sjúkraþjálfarinn árið 2005 
sem ber nafnið Hreyfing eða hreyfingarleysi barna í nútímanum. Í greininni 
kemur hann inn á vandamálið sem offita og hreyfingarleysi er fyrir börn og 
unglinga. Á Íslandi er þetta vandamál því miður ekki mikið rannsakað en 
hreyfingarleysi barna er orðið að faraldri í hinum vestræna heimi. Gunnar 
telur að þrír þættir skipti sköpum í þessu máli en þeir eru skipulag skólanna, 
foreldrar og forráðamenn og skipulag bæjar- og sveitarfélaga. Offita og 
hreyfingarleysi barna eru heilsufarsvandamál sem getur aukið líkurnar á 
sykursýki, hjartasjúkdómum, slitgigt og fleiru, bæði hjá unglingum og 
fullorðnum. Offita hjá börnum og unglingum getur einnig leitt til heilsu-
farsvandamála þegar þau eldast (Gunnar Svanbergsson, 2005, bls. 21). Í 
aðalnámskrá grunnskólanna stendur að jákvæð upplifun barna af 
skólaíþróttum geti haft jákvæð áhrif á lífsstíl hvers og eins. Vellíðan eykst hjá 
börnum og unglingum, svo og vinnugleðin en hún hefur áhrif á allt skólastarf 
(Gunnar Svanbergsson, 2005, bls. 23).  

Jákvæð reynsla af skólaíþróttum auðveldar nemendum að átta sig á því 
hversu mikil áhrif hreyfing hefur á allt lífið. Samkvæmt lögum um íþróttir 
eiga öll börn í grunnskóla og framhaldsskóla rétt á iðkun íþrótta (Elísabet 
Ólafsdóttir, 2010, bls. 73). Þegar unnið er með börn í skólaíþróttum er unnið 
á meðal ákefð.  

Auk þess að nemendur stundi hreyfingu á vegum skólanna að minnsta 
kosti þrisvar í viku, er mikilvægt að fræða þau og hvetja til frekari hreyfingar 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 181–182). Íþróttakennsla 
stuðlar að hreysti og góðri heilsu nemenda en auk þess vekur hún nemendur 
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til umhugsunar um líkama sinn, eykur virðingu nemenda, eflir þekkingu og 
færni þeirra, sem og hæfni til samvinnu (Education & Eurydice, 2013, bls.1). 

Starfshópur innan Eurydice rannsakaði íþróttakennslu í evrópskum 
skólum og komst að þeirri niðurstöðu að skólaíþróttir voru skyldufag 
samkvæmt námskrá í öllum þeim skólum sem skoðaðir voru. Þá kom einnig í 
ljós að megináhersla með skólaíþróttum í þessum skólum var að efla nem-
endurna andlega, líkamlega og félagslega (Education & Eurydice, 2013, bls. 
2). Þó svo að skólaíþróttir snúist um að bæta þol einstaklingsins, líkamsstyrk 
hans og liðleika má ekki gleyma að gleðin á að vera við völd. Einnig þarf að 
stuðla að því að hver og einn nemandi fái að njóta sín.  

Samkvæmt rannsóknum Rúnars Vilhjálmssonar og Guðrúnar 
Kristjánsdóttur (2003) má sjá að skólaíþróttir hafa mismunandi áhrif á stúlkur 
og drengi. Niðurstöður þeirra sýndu að stúlkur hafa neikvæðari reynslu af 
skólaíþróttum og því með minni áhuga en drengir. Þetta verður til þess að 
áhugi þeirra á almennri hreyfingu minnkar. Aðrar rannsóknir styðja þetta en í 
Bretlandi var gerð rannsókn á unglingum þar sem niðurstöður sýndu að 
minningar stúlkna úr skólaíþróttum voru neikvæðari en drengja. Stúlkunum 
fannst þær vera lélegar en einnig fundust þeim viðfangsefnin ekki nógu 
fjölbreytt (bls. 364).  
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6. Brotthvarf  
Þegar brotthvarf er skilgreint er talað um að ungir íþróttamenn hætti að 
stunda sínar íþrótt áður en þeir ná toppnum í íþróttinni (Cervelló, Escartí og 
Guzmán, 2007, bls.65). Brotthvarf úr íþróttum er áhyggjuefni sem mikilvægt 
er að reyna eftir bestu getu að koma í veg fyrir því það hefur sýnt sig að það 
er mikilvægt fyrir börn og unglinga að vera í íþróttum eða stunda aðra 
hreyfingu. Íþróttastarf nær hámarki hjá ungmennum í 7. bekk en eftir það 
dregur úr ástundun jafnt og þétt. Þegar komið er í 8. bekk má sjá að hlutfall 
þeirra unglinga sem æfa íþróttir með íþróttafélagi hefur farið úr 83% niður í 
70%. Þessar tölur eiga ekki einungis við á Íslandi heldur eru þær 
sambærilegar annars staðar (Viðar Halldórsson, 2014a, bls.13). Í rannsóknum 
Slater og Tiggemann (2010, bls. 619) kemur meðal annars fram að um 80% 
þeirra barna sem æfa íþróttir hætta á aldrinum 12–17 ára. Þetta brotthvarf, 
sem á sér stað á þessum aldri, kemur oft til vegna þess að mikil áhersla er 
lögð á keppni og afreksárangur í stað þess að leggja áherslu á skemmtun og 
heilsubót barna og unglinga. Í stefnuyfirlýsingu ÍSÍ stendur að „íþróttafélög 
og deildir ættu að sjá til þess að skapa börnum og unglingum sem jöfnust 
tækifæri til að stunda keppnisíþróttir og íþróttir til skemmtunar og 
heilsubótar“ (Frímann Ari Ferdinandsson og Sigurður Magnússon, 1997, bls. 
14–15).  

Aðrar ástæður fyrir því brotthvarfi sem verður eftir 12 ára aldurinn geta 
tengst mörgum þáttum. Of tíðar æfingar og aukin skuldbinding í íþrótta-
starfinu eru meðal þeirra þátta sem geta valdið áhugaleysi. Börnin eiga fleiri 
áhugamál sem þau vilja stunda, námið verður erfiðara, sum fara að vinna með 
skóla en allt þetta getur orðið til þess að unglingar hverfa á brott úr íþróttinni 
á þessum aldri (Viðar Halldórsson, 2014a, bls. 13). Aðrar ástæður geta verið 
meiðsli og of mikil krafa er sett á unglinginn að ná árangri (Slater og 
Tiggemann, 2010, bls. 619).  

Vitað er til þess að brotthvarf stúlkna úr íþróttum geti tengst kynþroska-
skeiðinu. Eins og kom fram í kafla 4 er vitað að sálfræðileg viðbrögð stúlkna 
við breytingum á líkamanum þegar á kynþroskaskeiðið er komið, svo sem 
breiðari mjaðmir og mitti og að þær þyngjast og fara að fá brjóst. getur haft 
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neikvæð áhrif á sjálfsálit og sjálfsmynd stúlknanna. Þetta á sérstaklega við 
um bráðþroska stúlkur en þær eru líklegri til að upplifa kynþroskann á 
neikvæðan hátt en jafnaldrar þeirra sem byrja seinna á kynþroskaskeiðinu. 
Bráðþroska stúlkur eru einnig líklegri til að hafa neikvætt viðhorf til 
hreyfingar vegna kynþroskaskeiðsins en jafnaldrarnir og því líklegri til þess 
að hætta að stunda hreyfingu (Davison o.fl., 2007, bls. 2391–2404).  

6.1 Rannsóknir á brotthvarfi  
Þó nokkuð margar rannsóknir hafa verið gerðar á brotthvarfi unglinga úr 
skipulögðu íþróttastarfi, bæði íslenskar og erlendar.  

Rannsókn þeirra Álfgeirs Loga Kristjánssonar, Ingu Dóru Sigfúsdóttur og 
Jóns Sigfússonar (2006, bls. 87) sýndi að hlutfall þeirra stúlkna sem hætt hafa 
að stunda íþróttir vegna áhugaleysis sé 54,1%. Hlutfall drengja virðist vera 
örlítið hærra samkvæmt þessari rannsókn eða um 58,8%.  

Íþróttameiðsl hafa verið að aukast en íþróttameiðsli eru orðin að 
heilbrigðisvandamáli. Meirihluti meiðslanna er þó vægur en alvarleg meiðsli 
eru um 15%; það eru meiðsli sem valda skerðingu á líkamlegri virkni og 
lífsgæðum (Margrét Indriðadóttir, Þórarinn Sveinsson, Kristján Þór 
Magnússon, Sigurbjörn Árni Arngrímsson og Erlingur Jóhannsson, 2015, bls. 
451). Samkvæmt erlendum rannsóknum meðal barna og unglinga má sjá að 
um 50–61% af þátttakendum í skipulögðu íþróttastarfi svöruðu því játandi að 
hafa orðið fyrir meiðslum síðasta árið (Margrét Indriðadóttir o.fl., 2015). 
Talið er að almennt sé minni hætta á íþróttameiðslum í einstaklingsíþróttum 
en liðaíþróttum en einnig er meiri hætta á meiðslum við keppni en æfingar 
(Margrét Indriðadóttir o.fl., 2015, bls. 451).  

Þær Brynja Kristjánsdóttir og Kristín Brynja Gunnarsdóttir (2008, bls. 
17–19) rannsökuðu brotthvarf stúlkna úr fótbolta í lokaverkefni sínu við 
Íþróttabraut Kennaraháskóla Íslands. Tilgangur rannsóknarinnar var sá að 
kanna hvers vegna stúlkur hættu að stunda fótbolta árið 2002. 
Rannsóknarspurning þeirra var þessi: Hverjar eru helstu ástæðurnar fyrir 
brottfalli meðal stúlkna sem æfðu knattspyrnu með 3. og 4. flokki árið 2002 
úr knattspyrnu? 

Í heildina tók 71 stúlka þátt af þeim 98 sem beðnar voru um að taka þátt. 
Svarhlutfallið í þessari könnun var því 72% stúlkur sem allar voru hættar að 
stunda knattspyrnu. Meðalaldur stúlknanna var átján ár. Niðurstöður sýndu 
að ástæða þess að stúlkur hættu ástundun knattspyrnu var fyrst og fremst 
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meiðsli. Einnig mátti sjá í niðurstöðum að meirihluti stúlknanna sem hætti 
ástundun hafði gaman af því að stunda knattspyrnu. Fleiri ástæður voru fyrir 
brotthvarfinu en þar má meðal annars nefna of tíðar æfingar og áhugaleysi en 
ástæður áhugaleysisins hjá stúlkunum voru til dæmis vinirnir, auknar 
námskröfur og fleira. 

Margrét Indriðadóttir o.fl. (2015, bls. 453) rannsökuðu einnig íslensk 
ungmenni þar sem tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort tenging væri 
á milli brotthvarfs og íþróttameiðsla hjá unglingum 17 og 23 ára. Rannsóknin 
var þversniðsrannsókn sem byggð var á gögnum úr rannsókninni Atgervi 
ungra Íslendinga. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 457 unglingar. 
Niðurstöðurnar sýndu að 63% af þeim unglingum sem stunduðu íþróttir með 
íþróttafélagi höfðu hætt, þar af var 8,4% brotthvarf vegna meiðsla. Þar voru 
stúlkur í meirihluta eða um 10,2% á móti 6,8% drengja.  

Í rannsókn sem Kirshnit og fleiri gerðu árið 1989 (tilvitnað eftir Slater og 
Tiggerman, 2010, bls. 619-620) er talað um tvær aðalástæður fyrir því að 
unglingar hætti í íþróttum. Í fyrsta lagi er mikið í boði fyrir unglingana. Þeir 
eiga erfitt með að setja íþróttir með öðrum áhugamálum og þegar þeir eldast 
opnast enn fleiri möguleikar og því verður enn minna um frítíma. Í öðru lagi 
tala Kirshnit og fleiri (1989, tilvitnað eftir Slater og Tiggerman, 2010, bls. 
619-620) um að ákveðnir neikvæðir þættir séu meðfylgjandi skipulögðu 
íþróttastarfi, svo sem ekki nægur árangur hjá einstaklingum, litlar framfarir, 
mikil krafa sett á unglinginn að gera vel, samband þjálfarans og unglingsins 
og að oft á tíðum vanti meiri gleði í starfið.  

Slater og Tiggerman (2010, bls. 620–624) vildu kanna hver ástæðan væri 
og gerðu rannsókn á því hverjar helstu ástæðurnar væru fyrir brotthvarfi hjá 
stúlkum en einnig hver ástæðan væri fyrir því að stúlkur eru ekki jafn 
duglegar að stunda íþróttir og drengir. Þær stúlkur sem tóku þátt í 
rannsókninni voru 49 talsins á aldrinum 13–15 ára en þeim var skipt upp í sex 
hópa þar sem sex til ellefu stúlkur voru í hverjum hóp. Rannsakendur hittu 
hópana hvern í sínu lagi og lögðu fyrir þá tvær spurningar sem síðan voru 
ræddar. Því var um eigindlegt viðtal að ræða. Spurningarnar tvær sem 
stúlkurnar fengu voru eftirfarandi:  

- Getur þú sagt mér mögulegar ástæður fyrir því af hverju stúlkur hætta 
að stunda íþróttir eða aðra hreyfingu? 

- Hvers vegna heldur þú að ástundun stúlkna í íþróttum sé ekki eins 
mikil og hjá drengjum? 
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Niðurstöður fyrri spurningarinnar sýndu að fjölmargar ástæður eru fyrir 
því hvers vegna stúlkurnar hættu að stunda skipulagðar íþróttir. Þrjár ástæður 
voru þó nefndar í öllum hópunum sex. Í fyrsta lagi áhugaleysi. Margar 
stúlkur töluðu um að þeim leiddist einfaldlega í íþróttum og áhuginn því lítill 
sem enginn. Í öðru lagi var það tímaleysi. Einnig töluðu þær um að þær hefðu 
ekki nægan frítíma og að þátttaka í íþróttum hefði því neikvæð áhrif á 
félagslega virkni þeirra. Þriðji þátturinn var svo skortur á hæfni þar sem 
margar stúlkurnar töluðu um að geta þeirra væri ekki sambærileg við getu 
margra annarra og þar með dvínaði áhugi þeirra á að stunda íþróttina. Fleiri 
ástæður voru einnig nefndar, svo sem þær að fjölskylda og vinir hefðu áhrif, 
meiðsli, aðgengi, samband við liðsfélaga, önnur áhugamál, svo og vinnulag 
og viðmót þjálfarans.  

Niðurstöður seinni spurningarinnar (Slater og Triggerman, 2010, bls. 622–
624) voru þær að stúlkunum fannst þær ekki nægilega áhugaverðar ef þær 
stunduðu íþróttir. Þeim fannst að þær ættu frekar að einbeita sér að öðru, til 
dæmis öðru félagslífi í skólanum en íþróttum og sinna náminu betur. Einnig 
töldu stúlkurnar að það væri ekki nægilega kvenlegt að iðka íþróttir og 
íþróttaiðkun ylli þeim áhyggjum vegna líkamsímyndar og einkennisbúninga í 
íþróttinni. Að auki kom fram að margar stúlkur hætta að stunda skipulagðar 
íþróttir þegar þær skipta úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla. Nær allar 
stúlkurnar úr öllum sex hópunum höfðu orð á því að eftir að þær byrjuðu í 
framhaldsskólanum hafi áhugi þeirra á íþróttum minnkað. Möguleg ástæða 
fyrir því væri sú að þegar stúlkurnar eru yngri er ekki eins mikið um keppni í 
íþróttinni. Þegar þær eldast verður meira um keppni, aukin krafa er sett á 
stúlkurnar og íþróttin verður tímafrekari.  
Það sem er áhugaverðast við niðurstöður þessarar rannsóknar er það að í 

hverjum einasta hóp stúlknanna kom fram að þeim finnist þær ekki nægilega 
áhugaverðar eða að það sé ekki kvenlegt að stunda íþróttir. Það er ákveðið 
viðhorf sem þarf að breyta fyrst og fremst hjá stúlkunum sjálfum. Með 
þessum niðurstöðum er greinilega margt sem kennarar, þjálfarar, foreldrar og 
aðrir sem hafa eitthvað með unglingsstúlkur að gera þurfa að vinna að. Þetta 
er verðugt verkefni en jafnframt mikilvægt því það hefur sýnt sig að íþróttir 
eru mjög mikilvægar fyrir börn á þessum aldri.  

Árið 1996 var lögð fram tillaga til þingsályktunar um stefnumótun í 
íþróttum stúlkna og kvenna sem síðan var samþykkt á Alþingi. Þar var sett af 
stað nefnd sem vann í samráði við ÍSÍ og UMFÍ að því að efla íþróttir stúlkna 
og minnka brotthvarf þeirra úr íþróttum. Í október 1997 skilaði nefndin síðan 
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af sér skýrslu með tillögum að ýmsum leiðum til þess að koma í veg fyrir hið 
mikla brotthvarf sem virðist vera hjá stúlkum (Þingskjal 1702, 2003–2004).  

Rannsóknir sýna að enn er mikið um brotthvarf stúlkna úr íþróttum og því 
mikilvægt að huga að því hvað hægt sé að gera til þess að koma í veg fyrir 
brotthvarfið. Viðar Halldórsson (2006) segir að fyrst og fremst sé mikilvægt 
að komast að rót vandans, hver ástæðan sé fyrir brotthvarfi ungmenna og 
hvað þurfi að gera til að þau stundi áfram íþróttir á eigin forsendum og hafi 
gaman af. Mörg börn stunda íþróttir sem þau hafa ekki áhuga á og gæti það 
verið stór ástæða fyrir því hvers vegna brotthvarf er svona mikið. Ástæðan er 
í raun einföld, börnin eru áhugalaus. Mikilvægt er að foreldrar, þjálfarar, 
félagarnir og fjölmiðlar séu ekki þeir aðilar sem ráða því hvaða íþróttir 
ungmennin stunda heldur séu það ungmennin sjálf sem ráði því eftir eigin 
áhugasviði.  
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7. Aðferðafræði 
Í þessum kafla verður aðferðafræði rannsóknarinnar lýst. Um er að ræða 
eigindlega rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við stúlkur sem hætt hafa 
ástundun íþrótta, einnig þjálfara og íþróttakennara unglingsstúlkna. Markmið 
rannsóknarinnar var að kanna hver möguleg ástæða væri fyrir því mikla 
brotthvarfi sem virðist vera hjá unglingsstúlkum í skipulögðum íþróttum og 
hvort skólaíþróttir hafi áhrif á frekari iðkun íþrótta? 

Fyrst verður betur gerð grein fyrir markmiðum og tilgangi 
rannsóknarinnar, rannsóknarspurningar settar fram og fjallað um þá 
rannsóknaraðferð sem notast var við í rannsókninni. Því næst er sagt frá 
undirbúningi rannsóknarinnar, hvernig viðmælendur voru valdir og gerð 
grein fyrir framkvæmd og greiningu gagna.  

7.1 Markmið rannsóknar og 
rannsóknarspurningar 

Tilgangur rannsóknarinnar var tvíþættur; annars vegar að kanna hverjar 
helstu ástæðurnar eru fyrir brotthvarfi stúlkna á aldrinum 14–18 ára úr 
íþróttum og hins vegar að kanna hvort skólaíþróttir hafi áhrif á frekari iðkun 
íþrótta? Eftirfarandi tvær rannsóknarspurningar voru settar fram:  

- Hver er ástæða þess að unglingsstúlkur hætta að stunda íþróttir í 
kringum 14–18 ára aldurinn?  

- Hafa skólaíþróttir áhrif á frekari iðkun íþrótta? 

7.2 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin var eigindleg. Þegar unnið er með þess háttar rannsóknir er til 
dæmis verið að framkvæma djúpviðtöl, þátttökurannsóknir og viðtöl við 
rýnihópa. Með eigindlegum rannsóknum er fylgst með fólki, hlustað og reynt 
að skilja hegðun þeirra en markmiðið með eigindlegum rannsóknum er ekki 
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að alhæfa út frá niðurstöðum, heldur er litið á heildina og skilningur 
dýpkaður í stað þess að brjóta þær niður í ákveðnar breytur eins og með 
megindlegum rannsóknaraðferðum. Notast er við eigindlegar aðferðir þegar 
rannsóknarspurningin inniheldur spurnarorðin hvað, hvernig og hvers vegna 
en þá krefst svarið þess að við lýsum því sem á sér stað (Ary, Jacobs og 
Sorensen, 2010, bls.29–34).  

7.3 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru tíu stúlkur sem áttu það allar sameiginlegt 
að hafa hætt að stunda íþróttir á aldrinum 14–18 ára. Helmingur stúlknanna 
hafði iðkað einstaklingsíþrótt en hinn helmingurinn hópíþrótt. Einnig tók 
rannsakandi viðtal við einn íþróttakennara sem starfað hefur með börnum og 
unglingum og tvo þjálfara sem báðir hafa unnið mikið með stúlkum á 
unglingsaldri. Annar þjálfarinn hefur þjálfað hópíþrótt en hinn er þjálfari í 
einstaklingsíþrótt. 

Viðmælendur voru fundnir út frá ábendingum frá vinum og kunningjum. 
Viðmælendur voru eftirfarandi en athugið að um gervinöfn er að ræða:  

- Anna, hætti ástundun íþrótta 15 ára.  
- Birna, hætti ástundun íþrótta 16 ára.   
- Erna, hætti ástundun íþrótta 14 ára.  
- Guðrún, hætti ástundun íþrótta 18 ára. 
- Sara, hætti ástundun íþrótta 16 ára.  
- Helga, hætti ástundun íþrótta 17 ára.  
- Fanney, hætti ástundun íþrótta 18 ára.  
- Dagný, hætti ástundun íþrótta 15 ára.  
- Lára, hætti ástundun íþrótta 17 ára.  
- Lóa, hætti ástundun íþrótta 15 ára.  
- Kristján, þjálfari í einstaklingsíþrótt, með 16 ára reynslu. 
- Jónas, þjálfari í hópíþrótt, með 9 ára reynslu.  
- Ásta, íþróttakennari, með 23 ára reynslu.  
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7.4 Framkvæmd 

Undirbúningur rannsóknarinnar var langur. Byrjað var að vinna að 
heimildaleit á haustmisseri þessa skólaárs. Einnig undirbjó rannsakandi 
spurningaramma sem notast var við í viðtölunum og tók meðal annars nokkur 
tilraunaviðtöl til þess að þróa spurningarammann.  

Í janúarmánuði fór rannsakandi hvern föstudag til Reykjavíkur þar sem 
hann hitti viðmælendur sína. Viðtölin voru tekin upp á ýmsum stöðum og fór 
það allt eftir hentisemi viðmælenda. Viðtölin voru tekin upp á snjallforrit á 
iPhone sem kallast Voice Record.  

Til að byrja með var hlustað á hvert og eitt viðtal og hugað að þemum í 
hverju viðtali fyrir sig. Því næst var hlustað aftur á hvert viðtal og allt skrifað 
upp sem þótti áhugavert og mögulega yrði notað í rannsókninni. Gögnin voru 
síðan greind í heildina og túlkuð og flokkuð út frá frásögnunum í viðtölunum 
og út frá rannsóknarspurningunni. 
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8. Niðurstöður og umræður 
Í þessum kafla verða raktar helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar 
saman við niðurstöður annarra rannsókna. Í kafla 8.1 verður fjallað um 
niðurstöður úr viðtölum við stúlkurnar þar sem ástæðum brotthvarfs verða 
gerð skil og hvort skólaíþróttir hafi áhrif á það hvort stúlkur hætti eða haldi 
áfram í íþróttum. Einnig verður sagt frá því hverju viðmælendum finnst þurfa 
að breyta til þess að koma í veg fyrir brotthvarf stúlkna úr íþróttum á þessum 
aldri. Í kafla 8.2 verður sagt frá niðurstöðum úr viðtölum við þjálfara og 
kennara hvað varðar brotthvarf stúlkna úr íþróttum.  

Viðmælendur rannsóknarinnar voru tíu stúlkur víðsvegar af landinu sem 
allar hættu ástundun íþrótta á aldrinum 14–18 ára en meðalaldur þeirra þegar 
þær hættu ástundun voru 16,1 ár. Stúlkurnar komu úr mismunandi íþrótta-
greinum, bæði hópíþróttum og einstaklingsíþróttum. Meðal annars höfðu þær 
stundað handknattleik, knattspyrnu og körfuknattleik, sund, frjálsíþróttir, 
fimleika og skauta. Flestar stúlknanna bjuggu við góðar heimilisaðstæður á 
meðan þær stunduðu íþróttir og um það leyti sem þær voru að hætta 
ástundun.  

Fyrri rannsóknarspurningin var eftirfarandi: Hver er ástæða þess að 
unglingsstúlkur hætta að stunda íþróttir í kringum 14–18 ára aldurinn?  

Niðurstöður hennar voru þær að ástæðurnar fyrir því brotthvarfi sem 
virðist vera eru samspil fjögurra þátta. Þessir þættir eru að of mikil krafa er 
sett á stúlkurnar eða æfingarnar eru of margar, þjálfarinn hefur neikvæð áhrif 
á stúlkurnar hvort sem það er í samskiptum við þær eða vegna áherslu þeirra í 
þjálfun, stúlkurnar eru áhugalausar eða félagslífið utan íþróttanna er það 
spennandi að þær þurfi oft á tíðum að velja og hafna á milli þess að stunda 
íþróttir eða sinna félagslífinu utan skólans. Til að koma í veg fyrir brotthvarf 
hjá stúlkum er mikilvægt að huga að öllum þessum þáttum.  

Seinni rannsóknarspurningin sem lögð var fram var eftirfarandi: Hafa 
skólaíþróttir áhrif á frekari iðkun íþrótta? 

Niðurstöður hennar voru þær að skólaíþróttir hafi hvorki haft áhrif á það 
hvort þær stunduðu aðrar íþróttir né að þær hættu ástundun íþrótta. Þó er vert 
að taka fram að nokkrar stúlknanna höfðu orð á því að eftir að þær hafi 
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kynnst hinum ýmsu íþróttum í skólaíþróttum höfðu þær áhuga á að æfa þær 
utan skóla.  

 

8.1 Ástæður brotthvarfs úr íþróttum 

Mikill samhljómur var meðal stúlknanna hvað varðar ástæður brotthvarfs 
þeirra úr íþróttum. Svörum stúlknanna við spurningunni um það hvers vegna 
þær hættu að stunda íþróttir má skipta niður í fjögur þemu: Of mikil krafa/of 
mikið af æfingum, vinnulag og viðmót þjálfarans, áhugaleysi og að lokum 
áhrif félagslífsins utan íþróttanna.  

8.1.1. Of mikil krafa – of mikið af æfingum  

Fimm stúlknanna nefndu að oft væri of mikil krafa lögð á iðkendur íþrótta; 
æfingarnar væru langar og of margar, allt upp í átta æfingar á viku, sem oft er 
of mikið fyrir unglinga á þessum aldri. Allar töluðu þær um að þegar þær 
voru yngri hafi verið mjög skemmtilegt að æfa. Eftir að þær urðu eldri, 
komust á unglingastig í grunnskóla, fór æfingum að fjölga. Dagný sagði til 
dæmis ástæðuna fyrir brotthvarfi sínu vera þá að allt sem tengdist 
körfuboltanum hafi verið strangt. Það hafi verið illa séð ef hún mætti of seint 
á æfingu, það var mikið álag á æfingum og um helgar hafi iðulega verið 
körfuboltamót. Svipaða sögu hafði Fanney að segja en hún spilaði einnig 
körfubolta. Á unglingastigi hafi hún alltaf æft með fleiri flokkum en sínum 
eigin. Hún fór oft á tvær æfingar á dag og jafnvel tvær í röð. Einnig fór mikill 
tími í leiki þar sem þær kepptu oft körfuboltaleiki tvo til þrjá daga í röð út af 
öllum þeim flokkum sem hún spilaði með. Stressið og álagið hafi verið 
gífurlegt. Birna, sem stundaði frjálsar íþróttir, hafði orð á því að það hafi 
verið mikil krafa á unglingana að keppa „upp fyrir sig“ þegar hún var ung. 
Það hafi vissulega leitt til frekara álags og fleiri æfinga. Þau sem stunduðu 
langhlaup þurftu til dæmis alltaf að mæta snemma á laugardagsmorgnum og 
fara út að hlaupa í öllum veðrum. Allir þessir þættir hafi leitt til þess að 
stúlkurnar höfðu ekki lengur eins gaman af íþróttinni og þær gerðu þegar þær 
voru yngri.  
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Erna, sem hafði stundað sund, talaði um að æfingar hefðu verið of margar; 
þær hefðu æft seinnipartinn á hverjum einasta degi og nokkra morgna í viku 
klukkan sex. Á endanum hafi hún fengið nóg.  

Sara stundaði fimleika af krafti en sagði að eftir að þær fóru í æfingaferð 
til útlanda hafi allir verið kallaðir á fund. Á þeim fundi hafi stúlkunum verið 
tilkynnt að nú ætti að leggja meiri metnað í æfingar, æfa oftar á viku og í 
lengri tíma í senn. Hún sagði að aukin krafa frá þjálfurum og yfirþjálfurum 
hafi haft áhrif á að hún hætti ástundun íþrótta. 

 
Allt í einu átti að keyra allt í gang, fá nýjan þjálfara frá 
Danmörku. Þá var sett pressa á okkur, æfa þetta oft í viku, 
í svona langan tíma, og við sátum allar bara... uuu... þetta 
er ekki það sem okkur langar að vera að gera núna. – Sara 
 

Að sögn Söru varð þetta til þess að hún og nokkrar vinkonur hennar hættu. 
Þær vildu stunda íþróttina vegna þess að þeim fannst gaman en áhugi þeirra 
var ekki það mikill að þær væru tilbúnar til að eyða öllum frítíma sínum í 
íþróttina.  

Eins og sjá má á niðurstöðum rannsóknarinnar hefur aukin krafa og of 
mikið æfingaálag áhrif á stúlkurnar. Um leið og þær eldast fer að verða meiri 
krafa á þær að standa sig betur og eyða auknum tíma í æfingar og keppni en 
árangurinn er ekki endilega það sem stúlkurnar sjálfar sækjast eftir þegar þær 
stunda íþróttir. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Viðars 
Halldórssonar (2014, bls. 13) sem segir stóra ástæðu fyrir brotthvarfi stúlkna 
úr íþróttum eftir 12 ára aldurinn vera of tíðar æfingar og skuldbindingar við 
íþróttastarfið. Oft séu börn að stunda hreyfingu til þess að hafa gaman af en 
brotthvarfið kemur oft til vegna þess að áhersla er lögð á keppni og 
afreksárangur í stað skemmtunar (Frímann Ari Ferdinandsson og Sigurður 
Magnússon, 1997, bls. 14–15). Á þessum aldri er einnig margt spennandi í 
boði fyrir unglingana sem þeir eru oft á tíðum ekki tilbúnir að sleppa. Því er 
mikilvægt að huga að skipulagi þessa aldurshóps og reyna eftir fremsta 
megni að koma í veg fyrir það að unglingarnir þurfi að velja á milli 
félagslífsins og íþróttanna.  

Af þessum niðurstöðum má sjá að aukin krafa á stúlkurnar hefur áhrif á 
brotthvarfið. Því þarf að huga að því hvernig hægt sé að koma í veg fyrir 
brotthvarf vegna aukinnar kröfu. Segja má að það vanti úrræði fyrir þær 
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stúlkur sem hafa ekki áhuga á því að verða afreksmenn í íþróttinni. Einn 
möguleikinn gæti verið sá að íþróttafélög hafi æfingar í boði fyrir þær sem 
ekki stefna endilega að því að verða afreksmenn. Með því geta þær stundað 
hreyfingu vegna þess að þær hafa gaman af því en án þess að þurfa að keppa. 
Nokkur íþróttafélög á Íslandi hafa byrjað með þess háttar æfingar. Sem dæmi 
má nefna júdódeild UMFN í Njarðvík, en þar geta allir mætt og stundað 
júdóíþróttina, bæði börn og fullorðnir. Í þessari deild er haldið úti sér 
æfingum fyrir drengi og sér fyrir stúlkur en einnig geta kyninin æft saman, 
allt eftir því hvað hentar hverjum og einum. Markmiðið með Júdódeild 
UMFN er ekki sá að allir verði atvinnumenn eða meistarar heldur að 
einstaklingurinn geti orðið eins góður og hann vill verða (Andhverf 
afreksstefna, 2016). Með æfingum sem þessum þar sem markmiðið er 
einstaklingsbundið væri mögulega hægt að koma í veg fyrir það að stúlkur 
missi áhugann vegna aukinnar kröfu heldur stundi hreyfingu vegna þess að 
þær hafa gaman af því. Samt sem áður þarf að huga að því að mismunandi er 
hvaðan krafan kemur á stúlkurnar. Auk þess að þær setji auknar kröfur á sig 
sjálfar þá er einnig algengt að hún komi frá þjálfurum stúlknanna. Möguleg 
lausn gæti einnig verið sú að gefa stúlkunum tækifæri til þess að hafa áhrif á 
þjálfunaráætlunina sjálfa, þ.e. hversu oft yrði æft, í hversu langan tíma og 
hvað yrði tekið fyrir á hverri æfingu. Þetta gæti orðið til þess að stúlkunum 
fyndist þær leika stærra hlutverk í þjálfuninni og sem vonandi yrði til þess að 
þeim fyndist kröfurnar sem gerðar eru til þeirra minna. 

8.1.2. Vinnulag og viðmót þjálfarans 

Áhrif þjálfarans á ákvörðunartöku stúlknanna var meðal þess sem margar 
nefndu í viðtölunum. Sjö þeirra sögðu þjálfarann hafa haft áhrif á ákvörðun 
sína, þó svo að hann hafi ekki verið aðalástæðan fyrir því að þær hættu.  

Anna hætti 15 ára gömul að æfa skauta. Hún sagðist hafa haft góðan 
þjálfara; það hafi verið mikill agi á æfingum og stúlkurnar sýndu miklar 
framfarir. Þær hafi síðan fengið nýja þjálfara og þeir sem tóku við höfðu litla 
reynslu og ekki var nógu mikið lagt upp úr því að stúlkurnar næðu 
framförum. Aðal áherslan var á þær stúlkur sem voru bestar í hverjum 
árgangi.  

Anna hafði einnig orð á því að henni hafi fundist ótrúlega gaman á 
skautum, skemmtilegt að mæta á æfingar og ,,þess háttar” en þar sem 
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samskipti hennar og þjálfarans hefðu getað verið betri þá var þetta ekki eins 
skemmtilegt.  

Svipaða sögu höfðu hinar stúlkurnar að segja. Birna sagði meðal annars að 
þjálfarinn hefði lagt mikið upp úr þjálfun á þeim íþróttamönnum sem áttu 
framtíðina fyrir sér í spretthlaupum. Hún hafði hins vegar verið langhlaupari 
og því hafi hún ekki fengið sömu þjálfun þrátt fyrir að vera talin efnileg. 
Einnig þjálfaði hann suma íþróttamenn meira en aðra.  

Guðrún sagði að þjálfarinn hennar hafi einblínt á „einhverjar x“. 
Hún hafi meiðst og þá ákvað þjálfarinn að sinna henni ekki.  

 
Maður þurfti alltaf að sanna sig.... bara: vó getur þú 
þetta... ókei ég skal þjálfa þig. – Guðrún 
 

Þjálfarinn hennar lagði einungis metnað í að þjálfa þær sem voru efnilegar í 
því sem hann var að kenna hverju sinni. Á meðan hunsaði hann hinar. 
Svipaða sögu höfðu þær Fanney og Dagný að segja sem báðar léku 
körfubolta. Dagný talaði meðal annars um að hún hafi aldrei fengið að heyra 
hvað hún gæti bætt og hvernig þar sem hún hafi ekki verið ein af þeim bestu í 
hópnum. Hún sagði þjálfarann hafa einungis veitt þeim stúlkum athygli sem 
áttu framtíðina fyrir sér í þessu.  
 

Ég held að ég hefði haldist lengur í þessu [körfuknattleik] 
ef ég hefði fengið meiri athygli frá þjálfaranum og hann 
hefði haft áhuga á því að ég myndi bæta mig. – Dagný 
 

Í yngri flokkum stefndi hún ekki endilega á að spila í meistaraflokki en 
hún hafði alltaf gaman af íþróttinni. Vegna þess hve litla athygli hún fékk frá 
þjálfaranum var þetta nokkurn veginn endastöðin. ,,Ég vissi eiginlega að 
þetta var bara búið fyrir okkur þarna.“ – Dagný 

Erna sagði þjálfaraskipti hafa verið helstu ástæðuna fyrir brotthvarfi 
hennar úr íþróttinni. Þjálfarinn sem þær höfðu hafi verið góður þjálfari, 
hvetjandi og skemmtilegur. Hann hafi hætt og ungar stúlkur hafi tekið við 
þjálfun.  

 
Það var eitthvað sem vantaði. Ég hefði kannski látið mig 
hafa það ef áhuginn hefði verið í botni. – Erna 
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Þá sagði Lóa að skipt hafi verið um þjálfara og sá sem tók við hafi 

einungis verið nokkrum árum eldri en þær og með litla reynslu.  
Athyglisvert var hversu margar stúlknanna höfðu orð á því að þjálfarinn 

hafi haft mikil áhrif á ákvörðun þeirra að hætta að stunda íþróttir. Þó var 
mismunandi hvernig þjálfarinn hafði áhrif. Ýmist voru stúlkurnar með 
þjálfara sem sýndu ekki nógu mikinn metnað og náðu ekki framförum hjá 
stúlkunum eða þær voru með þjálfara sem lögðu einungis áherslu á þær 
stúlkur sem voru líklegar til þess að ná árangri í íþróttinni. Þetta er í samræmi 
við niðurstöður rannsókna Slater og Tiggerman en þeir/þær/þau nefndu að ein 
ástæða brotthvarfs hjá stúlkum hafi verið samband þeirra við þjálfarana. 
Svipaðar niðurstöður má sjá hjá Molinero, Salguero, Tuero, Alvarez og 
Márguez (2004, bls. 264–265) sem nefndu að önnur helsta ástæða þess að 
unglingar hætta að stunda íþróttir sé vegna þess að þeim líkar ekki við 
þjálfarann. Hegðun, viðhorf og hvatning þjálfaranna hafa mikil áhrif á 
afstöðu unglinganna til íþróttarinnar en einnig hafa þjálfarar áhrif á andlegan 
þroska þeirra þar sem þeir umgangast unglingana mikið. Að auki hafa margar 
rannsóknir sýnt að sambandið milli íþróttamannsins og þjálfarans geti haft 
mikil áhrif á feril íþróttamannsins, hvort hann nái árangri eða hvort hann 
hætti.  

Eftir viðtölin við stúlkurnar má sjá að þjálfarinn hefur mikil áhrif á 
ákvarðanatöku þeirra hvað varðar ástundun íþrótta. Mikilvægt er að koma 
þjálfurum í skilning um það að ástundun íþrótta er heilsueflandi fyrir börn og 
unglinga og að aðeins lítill hluti þeirra sem stunda íþróttir verði afreksfólk. 
Það þýðir samt sem áður ekki að þeir einstaklingar sem ætli sér ekki að verða 
afreksíþróttamenn í sinni íþrótt eigi ekki rétt á sömu þjálfun og aðrir. Því er 
mikilvægt að þjálfarar sinni þeim sem stunda hreyfingu fyrir gleðina jafnt og 
þeim sem ætla sér að verða afreksíþróttamenn. Allir iðkendur hafa sama rétt 
og því mikilvægt að þjálfarar hugi að því við þjálfun barna og unglinga.  

Eins og hefur komið fram hafa þjálfarar áhrif á ákvarðanir stúlknanna. 
Þeir voru samt sem áður ekki eina ástæðan fyrir því að þær hættu þar sem 
félagslíf utan íþróttanna hefur aukin áhrif á áhuga þeirra eftir því sem þær 
eldast. Margt er í boði fyrir unglinga 14–18 ára og oft eiga þeir erfitt með að 
velja hvernig þeir vilja forgangsraða frítíma sínum. Miklar breytingar verða 
meðal annars þegar grunnskólagöngu þeirra lýkur og framhaldsskólinn tekur 
við.  
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8.1.3. Félagslífið utan íþróttanna 

Á unglingsárunum er félagslíf skólanna orðið öflugt og fer það að hafa mikil 
áhrif á unglingana. Áhrif vinanna eykst og minni tími virðist vera fyrir 
íþróttir og hreyfingu. Sex stúlknanna komu inn á það í viðtalinu að þær hafi 
verið orðnar leiðar á því að geta ekkert gert með vinum sínum á föstudags- og 
laugardagskvöldum. Nokkrar þeirra voru byrjaðar að drekka áfengi á þessum 
tíma, allur vinahópurinn var byrjaður að drekka áfengi og því hentaði ekki 
alltaf vel að þurfa að mæta snemma á laugardögum á æfingar þegar þær voru 
í selskap langt fram eftir nóttinni á undan. Tímabilið þar sem stúlkurnar hættu 
í grunnskóla og fóru í framhaldsskóla hafði þau áhrif að félagslífið fór að 
taka yfir. Vinahóparnir breyttust, meiri áhersla var lögð á félagslífið og því 
fannst þeim þær vera að missa af öllu ef þær eyddu öllum sínum tíma í að 
stunda íþróttina. Helga sagði að þegar hún hafi farið í framhaldsskóla hafi 
hún kynnst nýjum vinahóp. Lífið hennar fram að því hafi allt verið skipulagt 
út frá körfuboltanum. Allt sem tengdist íþróttinni hafi verið sett í forgang og 
annað var aukaatriði. Hún hafi því ekki til dæmis haft tíma til þess að fara 
með vinkonum sínum upp í bústað um helgar, gera eitthvað skemmtilegt með 
þeim á kvöldin því alltaf var hún á æfingum.   

Anna sagði allar vinkonur sínar hafa verið hættar að stunda íþróttir og því 
hafi hún verið svolítið útundan, farandi á æfingar öll kvöld og snemma á 
morgnana um helgar. Einnig sagðist hún vera mikil félagsvera, hafði tekið 
þátt í stjórnum í skólanum og það hafi togað í hana að eyða auknum tíma í 
félagslífið í skólanum fremur en í æfingar.  

Birna og Erna sögðu allar vinkonurnar hafa hætt á svipuðum tíma í 
íþróttunum. Þetta hafi verið um tveggja ára skeið þar sem hver á fætur annarri 
hætti ástundun íþrótta. Ástæðurnar hafi verið margar. Meðal annars hafði það 
áhrif á ákvarðanatöku þeirra að vinkonur þeirra hafi hætt að stunda íþróttir.  

Á þessum niðurstöðum má sjá að félagslífið utan íþróttanna hafi togað í 
stúlkurnar. Oft er erfitt að hvetja unglinga til að stunda skipulagðar íþróttir 
þar sem svo margt er í boði fyrir þennan aldurshóp. Þegar unglingar hætta í 
grunnskóla og fara í framhaldsskóla eykst félagslífið að miklu leyti og 
ýmislegt sem hrífur unglingana á þessum aldri. Af þeirri ástæðu eiga 
unglingarnir oft erfitt með að velja á milli þess sem er í boði og forgangsraða 
því sem þeir vilja gera. Á þessum tíma fara vinirnir að hafa meiri áhrif á 
kostnað foreldranna. Rannsókn og greining (2006) vann að rannsókn af þessu 
tagi þar sem mátti sjá á niðurstöðum að jafningjahópurinn hefur töluverð 
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áhrif á einstaklinginn hvað varðar nám, hreyfingu, vímuefni og aðra þætti. 
Þær rannsóknir hafa sýnt að því oftar sem jafningjar og vinir stunda íþróttir, 
því meiri líkur eru á því að einstaklingurinn stundi íþróttir eða líkamsþjálfun. 
Einnig geta vinirnir haft neikvæð áhrif þar sem auknar líkur eru á því að 
einstaklingurinn stundi áhættuhegðun ef vinir þeirra stunda áhættuhegðun 
(Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006, 
bls. 24–29).  

Í rannsóknum Slater og Tiggerman (2010, bls. 620–624) var ástæða 
brotthvarfs hjá stúlkunum tímaleysi. Stúlkurnar höfðu orð á því að þátttaka í 
íþróttum hefði áhrif á félagslega virkni þeirra og að þær hefðu ekki nægan 
frítíma til að sinna öðrum verkefnum. Niðurstöður rannsókna Slater og 
Tiggerman má tengja við niðurstöður rannsóknarinnar hér að framan. 
Stúlkurnar voru ekki tilbúnar til að eyða öllum sínum frítíma í íþróttir og það 
sem því fylgdi á kostnað þess að geta gert eitthvað skemmtilegt með 
vinunum, farið upp í bústað um helgar og notið skemmtanalífsins með þeim 
svo eitthvað sé nefnt.  

Á niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að félagslífið utan íþróttanna var 
stór þáttur í brotthvarfi stúlknanna. Þess vegna þarf að huga að því hverju 
hægt sé að breyta til þess að þær geti bæði stundað markvissa hreyfingu í 
skipulögðum íþróttum sem og áhugamál sín utan íþróttanna. Eins og fram 
kom í kafla 8.1.1 og 8.1.2 er aukin krafa sett á stúlkurnar að standa sig vel, 
ekki síst frá þjálfurum. Þar kom einnig fram sú hugleiðing hvort þessi aukna 
krafa myndi minnka ef stúlkurnar fengju tækifæri til þess að stunda íþróttir 
vegna þess að þær hafa gaman af því en ekki einungis til að stefna að keppni, 
sigrum og afreksíþróttum. Ef stúlkurnar hefðu tök á því að halda áfram 
ástundun íþrótta án þess að helga stóran hluta lífsins æfingum og keppni væri 
mögulegt að þær myndu frekar haldast í íþróttinni.  

Annað úrræði hvað varðar samþættingu félagslífs og íþrótta hjá 
unglingunum gæti verið það að huga að aukinni samvinnu á milli 
íþróttafélaga og skóla. Ef félagslíf skólanna færi fram að mestu á einhverjum 
ákveðnum dögum gætu íþróttafélögin skipulagt æfingatíma hjá þessum 
aldurshópi eftir því. Ef svo yrði gert gæti það orðið til þess að unglingarnir 
þyrftu ekki að velja á milli þess að mæta á æfingar eða á viðburði tengda 
félagslífinu.  
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Fjórði þátturinn og jafnframt ein helsta ástæðan fyrir brotthvarfi 
stúlknanna, ásamt öðrum þáttum, var áhugaleysi þeirra á íþróttinni sem þær 
stunduðu. Áhugaleysi verður sérstaklega rætt í næsta kafla.  

8.1.4. Áhugaleysi  

Enn einn mikilvægur þáttur í brotthvarfi stúlknanna var áhugaleysi. Þótt 
margir þættir spiluðu saman í ákvörðun allra stúlknanna var stærsti 
áhrifavaldurinn þó alltaf sá að áhuginn var ekki nægilega mikill til að leggja á 
sig það sem þurfti til þess að halda áfram. Sem dæmi sagði Guðrún að 
aðstöðuleysið hefði haft mikil áhrif á ákvörðun hennar en ef áhuginn hefði 
verið meiri hefði hún til dæmis getað flutt í annað bæjarfélag til þess að 
komast í betri aðstöðu. Sara tengdi brotthvarf sitt við félagsskapinn utan 
íþróttanna sem henni fannst eftirsóknarverður en sagði að ef hún hefði haft 
virkilega mikinn áhuga þá hefði hún ekki látið það stoppa sig að allar 
vinkonur hennar voru hættar eða höfðu aldrei stundað íþróttir. Áhuginn var 
orðinn það lítill að í staðinn fyrir að vera á gólfinu og gera æfingar með 
hópnum vildi hún frekar vera uppi í þreksal og vinna sjálf í því sem hún 
þurfti að bæta sig í. Birna sagðist ekki hafa verið það metnaðarfull að hún 
væri tilbúin til að „eyða öllum þessum tíma í þetta“. Fyrst hafi hún verið 
mjög metnaðarfull en svo dalaði metnaðurinn og áhuginn varð lítill sem 
enginn. Anna nefndi einnig að áhugaleysið hefði tekið völdin.  

 
Mig langaði ekki til þess að fara í æfingabúðir á sumrin. 
Þá hugsaði ég bara að fyrst ég var byrjuð að slugsa við 
það að mæta þá ákvað ég bara að hætta. Ég fékk bara 
algjörlega nóg. – Anna 
 

Svipaða sögu hafði Fanney að segja. Hún sagði að eftir að hafa stundað 
íþróttir frá ellefu ára aldri, oftar en ekki nokkrar klukkustundir á dag, þá hafi 
hún þráð að komast í frí. Á sumrin stundaði hún æfingar með félagsliðinu 
sínu. Einnig var hún valin í unglingalandslið Íslands sem æfði alltaf á sumrin, 
öll jól og páska. Hún sagði að lítið hafi verið um frí; hún væri búin að vinna 
alla þá Íslands- og bikarmeistaratitla sem voru í boði en áhuginn var ekki til 
staðar til þess að vinna sér inn fleiri spilamínútur í meistaraflokki. ,,Þetta var 
bara komið gott.“ 
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Dagný sagðist hafa notað meiðsli sín sem afsökun fyrir því að hafa hætt 
að stunda íþróttir. Í raun hafi ástæðan verið áhugaleysi. Hún sá ekki fyrir sér 
að hún ætti framtíðina fyrir sér í körfuboltanum svo áhuginn dvínaði og að 
lokum ákvað hún að hætta aðeins 15 ára að aldri.  

Áhugaleysi stúlknanna á þeim íþróttum sem þær stunduðu höfðu mikil 
áhrif á brotthvarf þeirra úr íþróttinni. Hjá öllum stúlkunum kom sterkt fram 
að ef aukinn áhugi hefði verið til staðar til þess að ná framförum og árangri í 
íþróttinni þá hefðu þær lagt meira á sig til þess að láta allt ganga upp. Aukin 
krafa, vinnulag og viðmót þjálfarans og félagslífið utan íþróttanna hefði þá 
ekki haft jafn mikil áhrif á ákvörðun þeirra að hætta að stunda íþróttir eins og 
virtist vera.   

Í niðurstöðum rannsókna sem framkvæmd var hjá unglingum á Íslandi 
mátti sjá að hlutfall stúlkna sem hætta að stunda íþróttir vegna áhugaleysis er 
54,1%. Aðrar niðurstöður styðja þetta þar sem sjá mátti á rannsóknum Slater 
og Tiggerman (2010, bls. 620–624) að áhugaleysi er ein helsta ástæðan fyrir 
því að stúlkur hætta að stunda íþróttir. Ástæðan fyrir áhugaleysinu sé leiði á 
íþróttinni. Þær Brynja Kristjánsdóttir og Kristín Brynja Gunnarsdóttir (2008, 
bls. 17–19) rannsökuðu ástæður brotthvarfs hjá unglingsstúlkum. Niðurstöður 
rannsóknarinnar sýndu að áhugaleysi er ein af ástæðum brotthvarfs hjá 
stúlkum á þessum aldri en ástæðan fyrir áhugaleysinu eru til dæmis vinirnir 
og auknar námskröfur. Þá vill Viðar Halldórsson (2006) halda því fram að 
ein helsta ástæða brotthvarfs hjá unglingum sé áhugaleysi og það stafi meðal 
annars af því að mörg börn stundi ekki endilega íþróttir á eigin forsendum og 
hafi gaman af heldur stundi þær íþróttir sem hafa verið valdar fyrir þau, hvort 
sem það er af foreldrum og systkinum eða bæjarfélaginu sjálfu.  

Í smærri bæjarfélögum er oft minni fjölbreytileiki hvað varðar þær íþróttir 
sem í boði eru fyrir börn og unglinga. Oftar en ekki er einhver ein íþrótt 
ríkjandi í hverju bæjarfélagi, þá sérstaklega úti á landi. Á 
höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri er töluvert meiri fjölbreytileiki þar sem 
börn geta valið þá íþrótt sem þau vilja stunda. Mögulega getur þetta haft áhrif 
á val þeirra. Annar þáttur sem getur haft mikil áhrif er kostnaðurinn við það 
að stunda íþróttir. Mismunandi er eftir bæjarfélagi hver kostnaðurinn er en 
vitað er um að í sumum bæjarfélögum greiða foreldrar og forráðamenn 
aðeins eitt gjald fyrir hvert barn sitt í íþróttum. Með þessu gjaldi getur barnið 
stundað allar þær íþróttir sem í boði eru hjá viðkomandi íþróttafélagi og því 
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líklegra að það geti fundið íþrótt við hæfi. Þetta gæti spornað við því brott-
hvarfi sem er.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að helsta ástæða fyrir brotthvarfi 
hjá stúlkum á aldrinum 14–18 ára er að aukin krafa er sett á þær, vinnulag og 
viðmót þjálfarans hafa áhrif og félagslífið utan íþróttanna. Einnig má sjá að 
áhugaleysi er nokkurskonar regnhlíf yfir alla þessa þætti þar sem líklegt er að 
stúlkurnar hefðu ekki látið aðra þætti hafa áhrif á sig ef áhuginn hefði verið 
til staðar.  

Í rannsókninni var viðhorf stúlknanna til skólaíþrótta einnig skoðað. Svo 
virðist vera að áhugaleysi tengist viðhorfi stúlknanna til skólaíþrótta og því 
verður það sérstaklega skoðað í næsta kafla.  

8.2 Viðhorf stúlknanna til skólaíþrótta 

Stúlkurnar voru spurðar að því hvert viðhorf þeirra væri til skólaíþrótta og 
hvort þær hefðu haft gaman af þeim þegar þær voru í grunnskóla. Munur var 
á viðhorfi þeirra eftir því hvort þær komu úr einstaklingsíþrótt eða hópíþrótt. 
Anna, sem hafði stundað skauta og fimleika, svaraði því að hún hefði yfirleitt 
haft mjög gaman af skólaíþróttum en samt sem áður hefði hún haft lítinn sem 
engan áhuga á boltaíþróttum. Á hennar grunnskólaárum hefði verið mikið um 
handbolta, fótbolta og körfubolta í skólaíþróttum sem henni fannst hún ekki 
passa inn í. Hins vegar hafi henni fundist ótrúlega skemmtilegt í kýló, 
þrekhringjum, badminton og blaki.  

 
Það var oft svoleiðis að þegar það voru boltaíþróttir þá 
spiluðu þau sem æfðu þær íþróttir bara boltanum í gegn 
og maður fékk ekki einu sinni að snerta hann; þetta var 
bara aldrei gaman. – Anna 
 

Sömu sögu höfðu hinar stúlkurnar að segja sem komu úr einstaklings-
íþróttum. Almennt viðhorf þeirra til skólaíþrótta var ekki endilega slæmt en 
öllum fannst of mikið vera um boltaíþróttir. Birna sagði að á yngsta stigi og 
miðstigi hafi hún haft gaman af skólaíþróttum. Þá hafi verið mikið um 
fjölbreytni í kennslunni en þegar á unglingastig var komið hafi mest öll 
áherslan verið lögð á boltaíþróttir. Hins vegar hafi þau getað valið á milli 
þess að spila til dæmis fótbolta og vera í einhverju öðru hinum megin í 
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salnum en hún sagðist oft hafa valið fótboltann einungis vegna þess að allir 
vinirnir voru þar. Anna sagði hins vegar að í hennar skóla hafi ekkert annað 
verið í boði fyrir þá sem vildu ekki spila boltaíþróttir. Þeir sem höfðu ekki 
áhuga og vildu ekki vera með sátu á bekknum í tímanum og horfðu á. 

Stúlkurnar sem stunduðu boltaíþróttir, handbolta, fótbolta og körfubolta, 
voru hins vegar ekki á sama máli. Flestum þeirra bar saman um að reynsla 
þeirra af skólaíþróttum hafi verið jákvæð. Aðeins ein þeirra hafði neikvæða 
reynslu en hún talaði um að íþróttakennarinn hafi ekki náð vel til hópsins; 
stúlkurnar sem voru með henni í bekk hefðu verið áhugalausar og ekki viljað 
taka þátt. Hinar fjórar töldu skólaíþróttir hafa verið fjölbreyttar og skemmti-
legar. Dagný sagði meðal annars að þegar það voru boltagreinar í skóla-
íþróttum hafi þau sem ekki vildu taka þátt í þeim íþróttum fengið önnur 
viðfangsefni, eins og til dæmis þrekhring eða þess háttar.  

Mismunandi var hvort stúlkurnar töldu skólaíþróttir hafa áhrif á það hvort 
þær hættu eða héldu áfram í íþróttum. Anna taldi að skólaíþróttirnar ýttu ekki 
endilega undir það að halda áfram ástundun íþrótta þar sem mikið væri um 
boltagreinar og hennar áhugasvið lá ekki þar. Hins vegar sagði hún að ef 
skólaíþróttirnar hefðu verið fjölbreyttari hefðu verið auknar líkur á því að þær 
hefðu ýtt undir frekari ástundun. Hún segist samt sem áður búa vel að þeirri 
reynslu sem hún fékk í skólasundinu.  

 
Ég er mjög góð í sundi en hef samt aldrei æft sund. Það 
kemur úr skólasundinu. – Anna 
 

Guðrún var hins vegar á annarri skoðun. Hún sagði að eftir að hún hafi 
fengið að prófa hinar ýmsu íþróttir í skólaíþróttum hefði hún alveg getað 
hugsað sér að prófa að æfa til dæmis blak og fleiri íþróttagreinar sem hún 
hafði ekki prófað áður. Helga var á sömu skoðun en hún sagði að badminton 
og fleiri íþróttagreinar sem hún prófaði í skólaíþróttum hafi verið 
skemmtilegar og hún hefði verið til í að stunda þær. Einnig sagði Lóa að 
skólaíþróttir hafi haft jákvæð áhrif á hana. Þær urðu til þess að hún fór á 
knattspyrnuæfingar því henni fannst gaman í knattspyrnu í skólaíþróttum. Þá 
sagði Sara að skólaíþróttir hefðu ýtt undir áhuga hennar á að stunda aðrar 
íþróttir: ,,Mér fannst þær allavegana hafa frekar jákvæð áhrif heldur en 
neikvæð. Ég var með góðan líkamlegan grunn út af þeim“. Birnu, Ernu, 
Fanneyju og Dagnýju bar saman um að skólaíþróttir hefðu hvorki haft áhrif á 
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það hvort þær stunduðu aðrar íþróttir né að þær hættu ástundun íþrótta. Ein 
þeirra orðaði það svona:  

 
Mér fannst alltaf gaman að hreyfa mig frá því að ég var 
lítil. Ég hafði alltaf gaman af öllum íþróttum. Samt sem 
áður held ég að skólaíþróttir hafi ekki endilega ýtt undir 
áhugann á íþróttum. – Fanney 

 
Að lokum voru stúlkurnar spurðar að því hvort og þá hverju þyrfti að 

breyta í skólaíþróttum til þess að viðhalda ástundun stúlkna í íþróttum á 
aldursbilinu 14–18 ára. Mörgum stúlknanna bara saman um að það þyrfti að 
hafa meiri fjölbreytni í skólaíþróttum. Of mikið væri um boltaíþróttir. 
Hugmyndir Önnu voru þær að koma þyrfti með ólíkar íþróttir inn í 
kennsluna, ekki alltaf bara boltaíþróttir. Þá meinti hún íþróttir, eins og til 
dæmis dans og lyftingar; þess háttar íþróttagreinar væru mikilvægar upp á 
hreyfigetu og hreyfifærni barna. Birna talaði um að í hennar skóla hafi verið 
mikið lagt upp úr boltaíþróttum en ástæðan fyrir því væri mögulega sú að 
kennararnir komu úr því umhverfi. Hugmynd hennar var sú að það væri hægt 
að blanda þessu saman, til dæmis með því að hafa fjölbreytni í kennslunni 
þannig að allir þyrftu að prófa allt en síðan mætti hver og einn einbeita sér að 
því sem hann vildi.  

 
Af hverju átt þú að vera að einbeita þér að því sem þér 
finnst leiðinlegt ef þú getur fengið nákvæmlega sömu 
hreyfingu út úr einhverju öðru sem þú hefur meira gaman 
af. Ég held að það þurfi að hafa fleiri valmöguleika í boði, 
meiri fjölbreytni og líka þannig að þú getur valið þína 
eigin leið. – Birna 
 

Þá sagði Birna að mikilvægt væri að kenna unglingum að stunda styrktar- 
og þrekíþróttir á réttan hátt, til dæmis með því að styrktarþjálfun yrðu 
kynntar sérstaklega fyrir þeim. Hún sagði fjölda unglinga á þessum aldri sem 
hætta í íþróttum þurfa að læra hvernig þeir geti stundað hreyfingu án þess að 
vera í skipulögðum íþróttum.   

Guðrún var sammála Birnu um það að bakgrunnur kennarans skipti máli. 
Hún talaði um að fyrst hefði verið mikið um boltagreinar en um leið og 
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kennarinn hennar hafi farið að þjálfa fimleika utan skóla hafi hann komið 
með þá íþróttagrein inn í kennsluna. Þá var hugmynd Fanneyjar sú að gera 
könnun meðal stúlkna á þessum aldri og komast að því á hverju þær hafa 
áhuga. Hana minnti að ekkert hafi verið í boði fyrir þær sem vildu ekki vera 
með í til dæmis fótbolta. ,,Það tóku bara allir þátt í því sem var í boði.”  

Sjá má að viðhorf stúlknanna til skólaíþrótta er mismunandi. Þær stúlkur 
sem koma úr hópíþrótt hafa mun jákvæðara viðhorf til skólaíþrótta en þær 
sem koma úr einstaklingsíþrótt. Ástæðan fyrir því er mögulega sú að á þeirra 
grunnskólaárum hefur mikið verið lagt upp úr boltaíþróttum, þá sérstaklega á 
unglingsárunum. Þær stúlkur sem koma úr einstaklingsíþróttum og hafa lítinn 
áhuga á boltaíþróttum, eins og fótbolta, körfubolta og handbolta, hafa ekki 
haft gaman af skólaíþróttum. Mikilvægt er að skoða þessar niðurstöður og sjá 
hvar hægt er að gera betur. Mögulega þurfa íþróttakennarar almennt að hafa 
meiri fjölbreytni í skólaíþróttum svo skólaíþróttir hafi jákvæð áhrif á stærri 
hóp nemenda. Mikilvægt er að bjóða upp á fjölbreytta þjálfun sem nær til 
allra þátta hreyfingarinnar; alhliða heilsuræktar, almenningsíþrótta og íþrótta-
greina (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 189).  

Hæfniviðmið skólaíþrótta er mismunandi eftir aldursstigum. Fyrst og 
fremst er markmiðið með skólaíþróttum að efla nemandann andlega, 
líkamlega og félagslega en jákvæð reynsla af skólaíþróttum auðveldar 
nemendum að átta sig á því hversu mikil áhrif hreyfing hefur á líf 
einstaklingsins (Elísabet Ólafsdóttir, 2010, bls. 73). Skólaíþróttir stuðla að 
hreysti og góðri heilsu nemenda og vekja þá til umhugsunar um líkama sinn, 
efla þekkingu og færni þeirra, sem og samvinnu (Education og Eurydice, 
2013, bls. 1). Í hæfniviðmiðum skólaíþrótta, sem sett eru fram í Aðalnámskrá 
grunnskólanna, segir að á unglingsárunum þurfi nemendur að geta gert ýmsar 
æfingar sem reyna á samhæfingu, styrk, þol og liðleika. Einnig eiga 
nemendur að geta sýnt leikni í mismunandi íþróttagreinum. Þá stendur í 
hæfniviðmiðum í lok 10. bekkjar að nemendur eigi að geta tekið þátt í 
einstaklingsíþróttum, hópíþróttum og heilsurækt hvort sem það er innan eða 
utan skóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 184). Því þyrfti 
að huga betur að því hvernig Aðalnámskrá setur upp skólaíþróttir. Í greininni 
Námskrá í heilsurækt kemur Janus Guðlaugsson (2012) inn á nokkra þætti úr 
skólanámskránni hvað varðar skólaíþróttir. Þar stendur meðal annars að 
skólaíþróttir nái til kennslu íþróttagreina auk þess að ,,skólaíþróttir nái einnig 
til keppnisliða sem nemendur mynda til keppni milli bekkja eða á annan hátt 
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innan skólans” (bls. 179). Þessi markmið eru í raun ólík þeim raunverulegu 
markmiðum sem skólaíþróttir eiga að ná, þ.e. að efla hreysti, heilsu og 
velferð nemandans, líkamlega, andlega og félagslega. Mögulega þarf að 
innleiða nýjar breytingar inn í skóla landsins með því að auka vægi 
heilsuræktar á kostnað keppni í íþróttagreinum til að ná því markmiði að efla 
hvern og einn.  

Viðhorf stúlknanna til skólaíþrótta er ýmist jákvætt eða neikvætt, sem og 
svör þeirra við því hvort þær töldu skólaíþróttir hafa áhrif á það að þær hættu 
ástundun íþrótta. Engin þeirra sagði skólaíþróttir hafa verið ástæðuna fyrir 
því að þær misstu áhugann; nokkrar þeirra voru hlutlausar og nokkrar höfðu 
orð á því að skólaíþróttir hefðu frekar haft jákvæð áhrif en neikvæð. 
Skólaíþróttirnar urðu til þess að þær stunduðu aðrar íþróttagreinar sem þær 
höfðu gaman af. Mikilvægt er að sjá að skólaíþróttir hafi haft jákvæð áhrif á 
flestar stúlkurnar. Þó þarf að huga að því að þær stúlkur sem komu úr 
einstaklingsíþróttum höfðu ekki eins jákvætt viðhorf til skólaíþrótta og þær 
sem komu úr hópíþróttum. Hver ástæðan sé fyrir því væri gaman að rannsaka 
enn frekar til að hægt væri eftir bestu getu að koma í veg fyrir neikvætt 
viðhorf stúlkna til skólaíþrótta.  

Svo virðist vera að viðhorf stúlkna til skólaíþrótta sé neikvæðara en 
viðhorf drengja en einnig virðast stúlkur hafa neikvæðari reynslu af 
skólaíþróttum en drengir. Samkvæmt rannsókn Rúnars Vilhjálmssonar og 
Guðrúnar Kristjánsdóttur (2003) mátti sjá að vegna neikvæðrar reynslu þeirra 
af skólaíþróttum höfðu þær minni áhuga á að stunda almenna hreyfingu utan 
skólaíþrótta. Í aðalnámskrá grunnskólanna segir að mikilvægasti þáttur 
skólaíþrótta sé gleðin og löngun nemendanna til þess að taka þátt og hreyfa 
sig. Einnig þarf að huga að því að hver og einn nemandi fái að njóta sín og 
tekið sé mið af einstaklingsbundnum þörfum hvers og eins (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 182). Því er mikilvægt að finna út hver 
ástæðan sé fyrir neikvæðu viðhorfi stúlkna til skólaíþrótta og vinna að því að 
bæta það sem þarf til að breyta þessu viðhorfi. Það væri meðal annars hægt 
með því að hafa meiri fjölbreytni í íþróttatímanum.  

Í mörgum skólum nú til dags er íþróttagreinunum skipt upp eftir vikum. 
Þannig er kannski körfuknattleikur í fyrstu viku, bandí í þeirri næstu, því næst 
blak og svo framvegis. Áhugi barnanna liggur ekki á sama stað og því 
mikilvægt að íþróttakennarar reyni eftir bestu getu að kynna allar 
íþróttagreinar fyrir nemendum sínum. Hægt væri að setja kennsluna upp 
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þannig að alltaf sé eitthvað tvennt í boði fyrir nemendurna. Ef það væri gert 
myndu þeir hafa val og þar af leiðandi minni líkur á því að þeir fái neikvæða 
reynslu af skólaíþróttum. Þó þyrfti að huga að því að nemendurnir myndu 
ekki alltaf velja það sama því mikilvægt er að þeir kynnist og læri leikreglur í 
öllum íþróttagreinum. Einnig væri hægt að bjóða þeim nemendum sem hafa 
ekki áhuga á viðfangsefni íþróttatímans að stunda annarskonar hreyfingu í 
þreksal ef hann er til staðar. 

Bæði þjálfarar og íþróttakennarar vinna mikið með unglingum og sýn 
þeirra er mikilvæg. Því voru tekin viðtöl við tvo þjálfara og einn 
íþróttakennara. Niðurstöður þeirra umræðna verða kynntar í næsta kafla. 

8.3 Þjálfarar og kennarar  

Ásta hefur 23 ára reynslu af íþróttakennslu en hún hefur kennt á öllum stigum 
grunnskólans, bæði stúlkum og drengjum, saman í hóp og hvorum í sínu lagi. 
Þeir þjálfarar sem rætt var við höfðu báðir margra ára þjálfunarreynslu en 
báðir höfðu þeir þjálfað stúlkur og drengi allt frá unga aldri upp í 
meistaraflokka og afreksíþróttamenn. Kristján var að byrja sitt sextánda ár 
sem þjálfari í frjálsum íþróttum og Jónas var að byrja sitt níunda ár sem 
þjálfari í körfubolta.  

Aðspurð hvort þau sjái meira af brotthvarfi hjá öðru kyninu bar þeim 
öllum saman um að brotthvarf væri meira hjá stúlkum en drengjum. Þá bar 
þjálfurunum saman um að nálgun þjálfarans til leikmanna væri mismunandi 
eftir því hvort um drengi eða stúlkur væri að ræða. Annar þeirra orðaði það 
svo: 

 
Mér finnst töluverður munur á nálgun þjálfara eftir kyni. 
Kannski ekki endilega hvað við kemur íþróttinni sjálfri 
sem slíkri heldur einnig hvernig viðhorf, umræður og 
annað þarf að vera. Nálgunin til leikmanna er öðruvísi hjá 
stelpunum heldur en strákunum. Maður þarf að vera 
næmari, passa sig betur á því hvað maður segir og hvernig 
maður segir hlutina. – Jónas  

 
Í viðtalinu var komið inn á niðurstöðu rannsókna hvað varðar ástæður 

þess að stúlkur hætta í íþróttum. Þar voru nefndir nokkrir þættir sem 
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rannsóknir hafa sýnt að séu áhrifavaldar brotthvarfs. Ásta, Kristján og Jónas 
voru spurð að því hverjar þau telja vera ástæðurnar fyrir því mikla brotthvarfi 
sem virðist vera hjá unglingsstúlkum á aldrinum 14–18 ára. Kristján talaði 
um að honum fyndist mesta brotthvarfið vera á 15–16 ára aldrinum en það 
væri á þeim tímapunkti sem landslagið breytist hjá unglingunum. Þeir fara úr 
grunnskóla í menntaskóla, áhuginn breytist og fleira er í boði fyrir þennan 
hóp utan íþróttanna. Jónas og Ásta voru á sömu skoðun en Ásta taldi 
ástæðuna fyrir brotthvarfinu tengjast þeim breytingum sem verða hjá 
unglingsstúlkunum þegar þær ljúka grunnskóla og fara áfram í framhalds-
skóla. Margt breytist í félagsskapnum hjá þeim; það verður meira í boði sem 
hefur áhrif á það að þær eru ekki tilbúnar til þess að eyða öllum frítíma sínum 
í æfingar. Þá segir Jónas þetta vera tímabil þar sem stúlkurnar eignast nýja 
vini og mynda nýja vinahópa sem hefur áhrif á ástundun þeirra í íþróttum. Þá 
telur Ásta mikilvægt að stúlkurnar þurfi ekki að velja á milli þegar svo mikið 
er í boði fyrir þær.  

 
Þessum samviskusömu stelpum finnst leiðinlegt að missa 
af æfingu en þær sem eru ekki jafn áhugasamar, þeim 
finnst auðveldara að hætta að stunda íþróttir. Það er svo 
jákvætt þegar þær þurfa ekki að velja á milli, þá geta þær 
gert bæði. – Ásta 

 
Þá vill Ásta meina að á þessum unglingsárum fari unglingarnir að fá meiri 

gagnrýni í íþróttinni en þeir hafa fengið fram að þessum tímapunkti. Æfingar 
verða fleiri og erfiðari og stúlkurnar fara að fá aukna gagnrýni á að þær séu 
ekki nógu góðar og annað í þeim dúr. Á unglingsaldrinum ganga stúlkurnar í 
gegnum miklar líkamlegar breytingar og oft verður það til þess að þær 
staðna. Þessa þætti komu þjálfararnir líka inn á þar sem Kristján vill meina að 
kynþroski stúlkna sé áhrifavaldur brotthvarfs úr íþróttum.  

 
Stelpur eru fljótari til í þroska. 15–16 ára sýna margar 
þeirra mun betri árangur miðað við konurnar heldur en 
strákarnir miðað við karlana. Í kjölfar þess verður pressan 
svo mikil á stúlkurnar að taka að sér verkefni sem sumar 
hverjar höndla illa og þar af leiðandi verður líftími þeirra 
oft stuttur. Kröfurnar eru svo miklar. – Kristján 
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Kristján segir einnig að þegar stúlkur fara á kynþroskaskeiðið, líkaminn 

þeirra breytist, þær þyngjast og fá stærri rass og mjaðmir, þá geti það gerst að 
árangur þeirra staðni eða fari jafnvel niður á við. Þetta sé tímabilið þar sem 
þjálfarinn þurfi að ,,vera á tánum”.  

 
Það er mikilvægt fyrir þjálfara að telja þessum stelpum trú 
um það að allt sem er að gerast í líkamanum sé mjög 
eðlilegt; það gangi allir í gegnum þetta. Aðal málið er að 
þjálfa stelpurnar rétt á þessum tímapunkti til þess að halda 
þeim heilum en ekki missa þær í meiðsli. Tveimur árum 
seinna, eftir að þroskinn er kominn út, kemur oft stökkið 
hjá stelpunum og þær ná toppárangri. – Kristján 

 
Kristján segir margar stúlkur fara ,,hljóðlega í gegnum þetta tímabil“. Þær 

séu ekki endilega að ná góðum árangri en hann staðni heldur ekki. Hann telur 
kynþroskaskeiðið vera stóran áhrifaþátt í því brotthvarfi sem er hjá stúlkum 
og þess vegna sé mikilvægt að þjálfarar hugi vel að stúlkunum á þessum aldri 
til þess að sporna við því að þær hætti að stunda íþróttir.  
Það brotthvarf sem Jónas verður var við sinni íþrótt tengir hann að mestu 

við stúlkur sem ekki eru komnar jafn langt getulega séð og hinar í hópnum.  
 

Það er kannski minni hvati hjá þeim til þess að halda 
áfram. Það er ekki eina ástæðan en ég held að það geti 
haft mikil áhrif. Stelpur halda mikið hópinn saman, ef það 
er mikið um að vera, margt annað spennandi í boði og 
getan ekki alveg til staðar þá tel ég vera meiri líkur á 
brotthvarfi hjá þeim. – Jónas 

 
Aðspurðir hvort þjálfararnir væru að missa stúlkur út sem væru mikil efni 

eða hvort þeir væru frekar að missa þær sem væru getuminni voru svör þeirra 
mismunandi. Kristján sagðist oft vera með stúlkur sem stunduðu íþróttina 
vegna þess að þeim fyndist gaman. Þær hefðu bæði gaman af því að æfa sem 
og keppa en þar væri félagsskapurinn stór þáttur í því að þær héldu áfram 
æfingum. Hins vegar sagði Jónas að hjá þeim stúlkum sem hann hafi misst úr 
hópnum hjá sér hafi vantað upp á getuna en einnig hafi vantað metnaðinn og 
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viljann til þess að verða betri. Allar hafi þær getað náð árangri ef 
metnaðurinn hefði verið til staðar. Að lokum segir Jónas að til þess að reyna 
eftir bestu getu að koma í veg fyrir brotthvarf sé mikilvægast að passa upp á 
það að öllum líði vel.  

Hvað varðar skólaíþróttir telur Ásta að þær geti haft jákvæð áhrif á 
unglinginn á þann hátt að á þessum árum sé hægt að finna það sem hverjum 
og einum finnst áhugavert sem síðan er hægt að vinna með eftir útskrift. Hún 
segir mjög mikilvægt að telja unglingunum trú um hversu mikilvæg 
hreyfingin sé fyrir alla. Áhugasvið hvers og eins er mismunandi og því erfitt 
að hafa viðfangsefni í skólaíþróttum sem hentar öllum í einu.  

 
Ég segi alltaf við krakkana að það geti enginn fundið sig í 
öllum íþróttum; það er ekkert allt skemmtilegt. Oft segi ég 
við krakkana að stundum þurfi maður bara að gera 
eitthvað sem manni finnst ekki svo skemmtilegt. – Ásta 

 
Aðspurð hvað kennarar, þjálfarar, foreldrar og þeir sem eru í kringum 

stúlkurnar geti gert til þess að koma í veg fyrir brotthvarf segir Ásta:  
 

Við þurfum að vera meira hvetjandi, sýna þessu áhuga, 
ræða við þau; ef einhver missir áhugann og maður heyrir 
það að spjalla við þau og hjálpa þeim í gegnum þetta.  
– Ásta 

 
Samkvæmt þessum niðurstöðum má sjá að öllum bar þeim saman um það 

að meira væri um brotthvarf hjá stúlkum en drengjum og að brotthvarfið ætti 
sér helst stað á þeim aldri sem stúlkurnar skipta úr grunnskóla yfir í 
framhaldsskóla. Margt breytist í lífi þeirra á þessum tímapunkti og þær eru 
ekki tilbúnar til þess að eyða öllum sínum frítíma í íþróttirnar. Þar telur Ásta 
að íþróttafélögin geti gert betur hvað þetta varðar. Hún segir að oft sé það 
þannig skipulagt að skólaböllin og félagslífið sem tengist framhaldsskólanum 
sé á fimmtudögum. Þar með gætu íþróttafélögin haft það til hliðsjónar, þegar 
þau skipuleggja íþróttatöfluna fyrir félagið, að æfingar fyrir unglinga á 
þessum aldri séu ekki á fimmtudagskvöldum. Í staðinn væri til dæmis hægt 
að hafa æfingarnar seinnipart föstudags og því þyrftu unglingarnir ekki að 
velja um það hvort þeir mættu á skólaballið eða æfinguna. Þetta gæti orðið til 
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þess að unglingarnir finna sig í því að stunda þær íþróttir sem þá langar að 
stunda en missa ekki af því sem vinirnir eru að gera hvað varðar félagslífið 
utan íþróttanna. Þá telur Ásta mikilvægt að íþróttafélögin hafi þann kost fyrir 
börn og unglinga að æfa íþróttir án þess að þau þurfi að keppa í þeim. Með 
því yrði ákveðin pressa tekin af unglingunum og ástæður iðkunarinnar myndu 
breytast; að hafa það að markmiði að stunda hreyfingu til að hafa gaman af 
og efla félagsskap. Eins og stendur í stefnuyfirlýsingu ÍSÍ eiga íþróttafélög og 
deildir að sjá til þess að skapa börnum og unglingum sem jöfnust tækifæri til 
þess að stunda keppnisíþróttir og íþróttir til skemmtunar og heilsubótar 
(Frímann Ari Ferdinandsson og Sigurður Magnússon, 1997, bls. 14–15).  

Hvað varðar brotthvarf stúlkna úr íþróttum og kynþroskaskeiðið segir 
Kristján margar stúlkur verða mjög efnilegar ungar að aldri en þegar þær 
komast á kynþroskaskeiðið verði kröfurnar miklar, pressan mikil og líftíminn 
lítill í íþróttinni. Einnig segir hann stúlkurnar oft höndla illa þær breytingar 
sem verða á líkamanum. Þar sé hlutverk þjálfarans mikilvægt; að stúlkurnar 
fái rétta þjálfun til þess að þær lendi ekki í meiðslum eða hætti ástundun 
íþrótta. Þetta styðja ýmsar fræðigreinar og þar sem þessi tími getur verið 
erfiður fyrir stúlkurnar er mikilvægt að þjálfarar hvetji stúlkurnar til þess að 
vera ánægðar með útlit sitt og stunda áframhaldandi hreyfingu (Davison o.fl., 
2007, bls. 2391–2404).  
Það þarf því að huga að ýmsum þáttum þegar kemur að hreyfingu hjá 

stúlkum á aldrinum 14–18 ára. Ýmsir þættir geta haft áhrif á að þær hætti að 
stunda íþróttir en margir þeirra þátta sem stúlkurnar nefna sem og þjálfararnir 
og kennarinn tengjast saman. Nánar verður farið yfir þá þætti í lokaorðum.  
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9. Lokaorð  
 

Íþróttastarf nær hámarki hjá ungmennum í kringum tólf ára aldur ef litið er til 
íslenskra rannsókna á brotthvarfi barna og unglinga úr íþróttum. Þar er 
brotthvarf stúlkna töluvert algengara en brotthvarf drengja. Ástæðurnar fyrir 
þessu mikla brotthvarfi geta verið margvíslegar.  

Viðmælendur þessarar rannsóknar voru tíu stúlkur sem allar áttu það 
sameiginlegt að hafa hætt ástundun íþrótta í skipulögðu íþróttastarfi á 
aldrinum 14–18 ára. Þá voru einnig tekin viðtöl við þjálfara í 
einstaklingsíþrótt og hópíþrótt auk þess sem rætt var við íþróttakennara. 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna hverjar ástæðurnar væru fyrir því 
mikla brotthvarfi sem virðist vera á meðal stúlkna á Íslandi. Á niðurstöðum 
rannsóknarinnar má sjá að samhljómur var á meðal stúlknanna hvað varðar 
ástæður brotthvarfs þeirra úr íþróttum. Þessar niðurstöður eru í takt við 
rannsóknir á þessu efni hérlendis og erlendis. Helstu ástæður brotthvarfsins 
eru samspil fjögurra þátta. Þessir þættir eru: of mikil krafa er lögð á 
stúlkurnar hvað varðar frammistöðu og mætingu á æfingar, vinnulag og 
viðmót þjálfarans er ekki nógu gott, áhugi stúlknanna á að stunda íþróttina er 
ekki nægilega mikill og félagslífið utan íþróttanna togar í þær. Allir þessir 
fjórir þættir tengjast að einhverju leyti. Á heildina litið mætti samt sem áður 
segja að aðalástæðan fyrir brotthvarfinu hjá stúlkunum hafi verið áhugaleysi. 
Áhugi þeirra á íþróttinni var ekki það mikill að þær væru tilbúnar til að fórna 
öðru félagslífi fyrir íþróttirnar og leggja á sig það sem þurfti til þess að halda 
áfram iðkun íþróttarinnar. Margt er í boði fyrir stúlkurnar á þessum aldri og 
oft er erfitt fyrir þær að forgangsraða öllu því sem þær vilja gera. Það verður 
til þess að þær stúlkur sem ekki hafa nægan metnað fyrir íþróttinni hætti að 
stunda hana. Við brotthvarf úr íþróttum vill það oft verða svo að stúlkur hætta 
að stunda hreyfingu og því er brotthvarf vandamál sem mikilvægt er að koma 
í veg fyrir.  

Margt er hægt að gera til að koma í veg fyrir brotthvarf. Meðal annars 
væri hægt eftir bestu getu að koma í veg fyrir það að unglingar þurfi að 
forgangsraða og jafnvel sleppa íþróttum vegna félagslífsins. Þá þyrftu 
íþróttafélögin og skólarnir að vinna betur saman að skipulagningu viðburða 
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sinna þannig að æfingar hjá unglingunum væru til dæmis ekki settir á þá daga 
sem viðburðir skólans væru á heldur gætu þeir sinnt hvoru tveggja. Annar 
möguleiki til þess að koma í veg fyrir brotthvarf gæti verið sá að íþróttafélög 
myndu bjóða börnum og unglingum upp á að stunda nokkrar æfingar í viku í 
ákveðnum íþróttagreinum án þess að þau þyrftu að taka þátt í keppni. Hjá 
mörgum börnum og unglingum er markmiðið með íþróttaiðkuninni 
hreyfingin og félagsskapurinn og því er mikilvægt að íþróttir í skipulögðu 
íþróttastarfi sé ekki einungis vettvangur fyrir þá sem ætla sér að verða 
afreksíþróttamenn heldur séu þær einnig vettvangur fyrir þá sem vilja stunda 
hreyfingu, vera í félagsskap og hafa gaman af. Því væri mikilvægt að gera 
enn ítarlegri rannsókn á brotthvarfi úr íþróttum þar sem stærra úrtak væri 
tekið og hægt væri að tengja það við vissa landshluta.   

Almennt höfðu stúlkurnar jákvætt viðhorf til skólaíþrótta og töldu sumar 
að það hefði aukið áhuga þeirra á ákveðnum íþróttum sem þær kynntust í 
skólanum. Þær sem höfðu neikvæðara viðhorf til skólaíþrótta, þær sem ekki 
hrifust af boltaíþróttum, virtust þó ekki láta það hafa áhrif á viðhorf sitt til 
eigin íþróttar. Neikvætt viðhorf til skólaíþrótta hafði því ekki áhrif á 
brotthvarf stúlkna úr íþróttum. Mikilvægt væri að gera ítarlega könnun á 
tengslum skólaíþrótta við skipulagt íþróttastarf.      

Hreyfing er mikilvæg fyrir börn og unglinga í hvaða formi sem er. Hún 
hefur jákvæð áhrif á andlega-, félagslega- og líkamlega hæfni barnanna. Að 
auki hefur hreyfing í skipulögðu íþróttastarfi mikið forvarnargildi. Því má 
samt ekki gleyma að hver og einn er einstakur á sinn hátt og mikilvægt er að 
hann fái að njóta sín. 
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Fylgiskjal 1 - Kynningarbréf um rannsóknina 
 
Sæl/Sæll 
 
Ég heiti Gunnhildur Gunnarsdóttir og bý í Stykkishólmi þar sem ég starfa 
sem íþróttakennari. Ég vinn nú að meistaraprófsritgerðinni minni þessa 
dagana en ég stefni á að útskrifast með kennaramenntun í júní frá 
Háskólanum á Akureyri.  

Rannsóknin snýr að brotthvarfi stúlkna úr íþróttum á aldrinum 14–18 ára. 
Mér finnst þetta afar mikilvægt rannsóknarefni þar sem ég tel að mikilvægt sé 
eftir bestu getu að koma í veg fyrir brotthvarf úr íþróttum. Rannsóknir hafa 
sýnt að brotthvarf úr íþróttum hefur verið töluvert meira hjá stúlkum heldur 
en drengjum og því tel ég mikilvægt að komast að því hverjar ástæðurnar eru 
fyrir þessu brotthvarfi hjá stúlkunum en síðan væri hægt að vinna með þær 
niðurstöður sem koma í ljós. Einnig verður spurt út í skólaíþróttir þar sem ég 
ætla að skoða hvort skólaíþróttir hafi eitthvað með brotthvarf stúlkna að gera.  

Rannsóknin fer þannig fram að ég tek eigindleg viðtöl við tvo þjálfara, 
einn í einstaklingsíþrótt og einn í hópíþrótt. Einnig mun ég taka viðtal við 
einn íþróttakennara og skoða hans sýn á málinu. Þá mun ég taka fimm viðtöl 
við stúlkur sem hafa hætt ástundun í einstaklingsíþrótt og fimm viðtöl við 
stúlkur sem hafa hætt ástundun í hópíþrótt.  

Ég ætlaði að athuga hvort möguleiki væri á að taka viðtal við þig. Vert er 
að taka fram að viðtölin eru nafnlaus og ég er bundin þagnarskyldu um allar 
persónuupplýsingar sem gætu komið fram. Viðtölin verða tekin upp til að 
hægt sé að nota þau til frekari úrvinnslu og greiningar.  

 
Bestu kveðjur, 
 
Gunnhildur Gunnarsdóttir 
Íþróttakennari í Stykkishólmi og nemi við Háskólann á Akureyri.  
gunnhgunnars@gmail.com 
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Fylgiskjal 2 - Viðtalsrammi við stúlkur 
 

Bakgrunnsupplýsingar 

- Hvenær ertu fædd? 
- Hvernig voru heimilisaðstæður á þeim tíma sem þú stundaðir íþróttir 

á fullu og síðan þegar þú hættir? 
- Hver voru áhugamál þín, stundaðir þú einhverjar tómstundir aðrar en 

íþróttir? 
- Hvenær byrjaðir þú að stunda íþróttir og hvaða íþróttir stundaðir þú? 
- Hvenær var það sem þú byrjaðir að æfa ákveðna íþróttagrein meira 

en einhverja aðra? Var einhver sérstök ástæða fyrir því? 
- Var áhuginn á íþróttagreininni þannig að þú sást fyrir þér að þú 

myndir æfa íþróttina á milli tvítugs og þrítugs? 

Skólaíþróttir 

- Hvernig fannst þér skólaíþróttir í grunnskólanum? Hafðir þú gaman 
af þeim? 

- Heldur þú að skólaíþróttir hafi ýtt undir áhuga á að stunda aðrar 
íþróttir? 

- Náði íþróttakennarinn vel til þín? 
o Var hann karlkyns eða kvenkyns? 
o Hvað fannst þér skipta mestu máli í fari hans? 

- Telur þú að skólaíþróttir hafi haft áhrif á að þú hættir í íþróttum? 
- Hvað myndir þú vilja sjá gert öðruvísi í skólaíþróttum, breyta eða 

bæta, til að viðhalda áhuga stúlkna? 

Brotthvarf 

- Hvað varstu gömul þegar þú hættir að stunda íþróttir? 
- Hver er möguleg ástæða þess að þú hættir að stunda íþróttir? 
- Fjölskyldan 

o Tókstu ákvörðun sjálf um að stunda íþróttir til að byrja með 
eða hafði fjölskyldan áhrif (mamma og pabbi stunduðu 
íþróttina, jafnvel systkini) 

o Fékkstu stuðning frá fjölskyldunni á meðan þú æfðir og 
þegar þú ákvaðst að hætta? 

o Fannst þér pressa frá foreldrum eða systkinum þínum í því að 
ná árangri í íþróttinni, hafði það jafnvel áhrif á ákvörðun 
þína? 
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- Félagslífið 
o Í hvernig félagsskap varstu í kringum þann tíma sem þú 

hættir að stunda íþróttina? 
o Breyttist félagsskapurinn mikið eftir að þú hættir? 
o Eignaðist þú kærasta/kærustu á þessum tímapunkti sem hafði 

jafnvel áhrif á ákvörðun þína? 
- Þjálfarinn 

o Hvernig var sambandið á milli þín og þjálfara þíns? 
o Hvað fannst þér skipta mestu máli í fari þjálfarans? 

- Áhugaleysi 
o Hvernig var áhuginn þinn á íþróttinni þegar þú hættir? 
o Fór of mikill tími í æfingar, keppni og þess háttar? 
o Var geta þín svipuð og jafnaldranna? 
o Varðstu fyrir einhverjum meiðslum sem hafði áhrif á 

brotthvarf þitt? 
- Er eitthvað sem þú hefðir viljað sjá gert öðruvísi í íþróttunum sem 

hefði getað komið í veg fyrir brotthvarfið? 
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Fylgiskjal 3 - Viðtalsrammi við þjálfara 

- Hvað hefur þú starfað lengi við þjálfun? 
- Hefur þú þjálfað bæði kyn? 
- Finnst þér munur á því að þjálfa stúlkur og drengi, ef svo er, í hverju 

finnst þér munurinn liggja? 
- Finnst þér þú sjá mikið af brotthvarfi úr íþróttum? 

o Finnst þér þú sjá það meira hjá öðru kyninu? 
- Rannsóknir hafa sýnt að brotthvarf er meira hjá stúlkum heldur en 

drengjum, hver heldur þú að sé möguleg ástæða fyrir því? 
- Hverjar finnst þér vera helstu ástæður fyrir því að brotthvarf sé svona 

algengt hjá stúlkum, telur þú að það tengist einhverju af eftirfarandi? 
o Fjölskyldunni 
o Félagslífinu, félagsskapnum innan sem utan íþróttarinnar. 
o Áhugaleysi 
o Kynþroskaskeiði 
o Of mikið af æfingum – of mikil pressa 
o Geta stúlknanna sem hætta ekki nægileg miðað við jafnaldra 
o Meiðsli 

- Á hvaða aldri finnst þér brotthvarfið verða? 
- Hefur þú reynt að fá stúlkur til baka til æfinga sem hafa hætt? 
- Er eitthvað sem þér dettur í hug sem hægt er að gera til þess að koma 

í veg fyrir brotthvarf hjá stúlkum? 
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Fylgiskjal 4 - Viðtalsrammi við íþróttakennara 

- Hvað hefur þú verið að kenna lengi og hvaða aldri hefur þú aðallega 
verið að kenna? 

- Finnst þér munur á því að kenna stúlkum og drengjum, ef svo er, 
hvar finnst þér munurinn liggja?  

o Ef það er munur, finnst þér það breytast á einhverjum 
ákveðnum aldri? 

- Finnst þér þú sjá hvaða stúlkur halda áfram í íþróttum og hverjar 
ekki? 

- Finnst þér ytri aðstæður spila inn í eða er þetta aðallega bara 
karakterinn í hverri og einni stúlku? 

o Finnst þér að það vanti meira frá samfélaginu í að hvetja þær 
áfram til að stunda íþróttir, til dæmis hvatningu, fyrirmyndir 
og þess háttar? 

- Hverjar finnst þér helstu ástæður fyrir því að brotthvarf sé svona 
algengt hjá stúlkum, telur þú það tengjast einhverju af eftirfarandi? 

o Fjölskyldunni 
o Félagslífinu 
o Áhugaleysi 
o Kynþroskaskeiðinu  

! Þarf að huga betur að stúlkunum á 
kynþroskaskeiðinu? 

! Þurfa þær meiri umræðu, hvatningu, þurfum við 
kennarar að vera faglegri? 

o Of mikið af æfingum, of mikil pressa 
o Geta stúlknanna sem hætta ekki nægileg miðað við jafnaldra 
o Meiðsli 

- Finnst þér skólaíþróttir hafa jákvæð áhrif á áframhaldandi hreyfingu 
hjá stúlkum, hvetja þær til þess að stunda hreyfingu utan skóla og 
þess háttar? 

- Erum við kennararnir nógu duglegir að styrkja stúlkurnar? 
- Hverju finnst þér að kennarar/þjálfarar þurfi að breyta til þess að 

reyna að sporna við því brotthvarfi sem á sér stað? 
- Finnst þér þurfa að vera breyting á skólaíþróttum hjá elsta stiginu til 

þess að viðhalda áhuga hjá stúlkunum? 
o Þurfum við að leyfa þeim að fara meira upp í tækjasal, þarf 

breytingu eins og það sem er að koma inn í dag, til dæmis 
spinning, crossfit, tabata og þess háttar? 


