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Ágrip 

Íþróttir hafa ávallt verið mikilvægur þáttur í þjóðfélaginu og stuðla þær að 

betri líkamlegri og andlegri heilsu. Því miður er brottfall úr íþróttum mikið á 

unglingsárunum og gæti það tengst viðhorfi unglinga til íþrótta.  

Brottfall stúlkna úr íþróttum er meira en pilta og gæti orsökin verið sú að 

fáar konur geta lifað mjög góðu lífi sem atvinnumenn í íþróttum. Karlmenn 

hafa einnig mun hærri tekjur sem atvinnumenn í íþróttum en konur og þeir 

geta því lifað mjög góðu lífi af þeim þó svo þeir leiki á sama stað og konur 

með miklu lægri tekjur. 

Tilgangurinn með þessari rannsókn var að skoða afstöðu nemenda 18 

ára og eldri í fjórum skólum á framhaldsskólastigi til siðferðis, heiðarleika og 

íþrótta.  

Rannsóknin er megindleg þar sem notast við spurningalista sem útbúinn 

var í þessu skyni og inniheldur 48 spurningar. Í honum voru meðal annars 

spurningar sem snúa að tilgangi og mikilvægi íþrótta, siðferði íþróttafólks, 

siðferði meðal þjálfara og kennara, siðferði stjórnenda í íþróttafélögum og 

hjá íþróttahreyfingu, peningum í íþróttum, notkun stera og annarra lyfja í 

íþróttum og hjátrú í íþróttum.  

Niðurstöður sýndu afstöðu nemenda úr fjórum framhaldsskólum til 

siðferðis, heiðarleika og íþrótta og voru þátttakendur almennt jákvæðir í 

garð þessara þátta. Afstaða kynjanna var ólík á nokkrum sviðum.  

Íþróttir og hreyfing ætti að vera hluti af lífi allra og skiptir jákvæð afstaða 

til siðferðis, heiðarleika og íþrótta höfuð máli þegar kemur að því að stunda 

íþróttir og hreyfingu. 
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Abstract 

Ethics, honesty and sports 

 

Sports have always been an important part of society and contribute to a 

better physical and mental health. Unfortunately the dropout of sport is 

very high among adolescents and that could relate to their opinion towards 

sports. 

The dropout rate of women is very high, the reason could be that only 

few women can live a good life as a professional athlete. Men on the other 

hand have much higher income in professional sports even though they 

play in the same place as women.  

The purpose of this study was to examine the attitude towards ethics, 

honesty and sports among college students at the age 18 years old and 

older.  

This research was quantitative and a questioner that contained 48 

questions was used. The questioner contained questions about the purpose 

and importance of sports, ethic among athletes, coaches, physical 

education teachers and managers of sports clubs, money in sports, steroids 

and other drugs in sports and superstition.   

The results showed that college students had a positive attitude towards 

ethics, honesty and sports. The attitude between the two genders was 

different for some parts and the females showed higher standards for 

ethics in sports than males. Males were also less against the use of 

minerals.  

Sports and exercise should be a part of everybody’s life and a positive 

attitude towards moral, honesty and sports is the main point when it comes 

to sports and exercise.  

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

Efnisyfirlit 

 

Formáli ............................................................................................................ 7 

Ágrip ................................................................................................................ 9 

Abstract ......................................................................................................... 11 

Myndaskrá ..................................................................................................... 15 

Töfluskrá ........................................................................................................ 16 

1 Inngangur ................................................................................................. 21 

2 Fræðilegur hluti ........................................................................................ 25 

2.1 Tilgangur og mikilvægi íþrótta .......................................................... 25 

2.1.1 Almennt um íþróttir ............................................................... 25 

2.1.2 Áhrif íþrótta á líkamlega, andlega og félagslega þætti .......... 26 

2.2 Siðferði í íþróttum ............................................................................ 27 

2.2.1 Hvað er siðferði? .................................................................... 28 

2.2.2 Siðferði íþróttamanna ............................................................ 28 

2.2.3 Siðferði kennara og þjálfara í íþróttum .................................. 29 

2.2.4 Siðferði stjórnenda í íþróttafélögum ...................................... 30 

2.3 Peningar í íþróttum .......................................................................... 30 

2.3.1 Almennt um peninga í íþróttum ............................................ 30 

2.4 Sterar og lyf í íþróttum ..................................................................... 32 

2.4.1 Almenn umfjöllun um stera og önnur lyf ............................... 32 

2.4.2 Líkamleg, andleg og félagsleg áhrif steranotkunar ................ 33 

2.5 Hjátrú í íþróttum............................................................................... 34 

2.5.1 Hjátrú ..................................................................................... 35 

2.5.2 Hjátrú í íþróttum .................................................................... 35 

2.6 Karlar og konur í íþróttum ................................................................ 35 

2.6.1 Launamunur kynjanna í íþróttum .......................................... 36 

2.7 Viðhorf Íslendinga til íþrótta ............................................................ 36 

3 Aðferðir .................................................................................................... 39 

3.1 Rannsóknaraðferð ............................................................................ 39 



 

14 

3.2 Þátttakendur .................................................................................... 40 

3.3 Skólastjórnendur og kennarar ......................................................... 40 

3.4 Framkvæmd ..................................................................................... 40 

3.5 Úrvinnsla gagna ............................................................................... 40 

4 Niðurstöður ............................................................................................. 41 

4.1 Grunnupplýsingar þátttakenda ....................................................... 41 

4.2 Tilgangur og mikilvægi íþrótta ......................................................... 42 

4.3 Siðferði í íþróttum ........................................................................... 45 

4.3.1 Siðferði sjórnenda í íþróttafélögum ...................................... 45 

4.3.2 Siðferði íþróttakennara ......................................................... 47 

4.3.3 Siðferði íþróttaþjálfara .......................................................... 49 

4.3.4 Siðferði íþróttafólks ............................................................... 52 

4.4 Peningar í íþróttum.......................................................................... 54 

4.5 Sterar og lyf í íþróttum .................................................................... 59 

4.6 Hjátrú í íþróttum .............................................................................. 61 

5 Umræður ................................................................................................. 65 

6 Lokaorð .................................................................................................... 69 

Heimildaskrá ................................................................................................. 71 

Fylgiskjöl ....................................................................................................... 77 

Fylgiskjal 1 .................................................................................................... 78 

 

  



 

15 

Myndaskrá 

Mynd 1. Æfir þú íþróttir með íþróttafélagi? ................................................. 42 

Mynd 2. Telur þú að íþróttaiðkun hafi góð áhrif á félagslega hegðun 

barna og unglinga. .......................................................................... 43 

Mynd 3. Telur þú að íþróttahreyfingin þurfi að vera duglegri að 

auglýsa starfsemi sína og mikilvægi? .............................................. 44 

Mynd 4. Telur þú að íþróttakennurum sé annt um nemendur sína? .......... 48 

Mynd 5. Telur þú að íþróttaþjálfurum sé annt um iðkendur sína? .............. 51 

Mynd 6. Er sú þróun peningamála í íþróttum nútímans að peningar 

skipta æ meira máli ákjósanleg? ..................................................... 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405054
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405055
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405055
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405056
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405056
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405057
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405059
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405059


 

16 

Töfluskrá 

Tafla 1. Tölur yfir hversu margir tóku þátt úr hverjum skóla. ...................... 41 

Tafla 2. Ertu sammála eða ósammála því að íþróttaiðkun hafi góð 

áhrif á sjálfs-mynd barna? ............................................................... 42 

Tafla 3. Ertu sammála eða ósammála því að íþróttaiðkun hafi góð 

áhrif á líkamlega heilsu einstaklinga? ............................................. 43 

Tafla 4. Hvort telur þú að íþróttahreyfingin leggi meiri áherslu á 

árangur í íþróttum eða að ná til allra iðkenda? .............................. 45 

Tafla 5. Telur þú að spilling fyrirfinnist meðal stjórnenda 

íþróttafélaga eða –sambanda. ........................................................ 45 

Tafla 6. Hvort telur þú líklegt eða ólíklegt að stjórnendur 

íþróttafélaga hafi persónu- legan hag sinn að leiðarljósi við 

samningsborðið fremur en félagsins............................................... 46 

Tafla 7. Hvort telur þú að stjórnendur íþróttafélaga séu sanngjarnir 

eða ósanngjarnir gagnvart iðkendum? ........................................... 46 

Tafla 8. Hvort telur þú að spilling fyrirfinnist frekar meðal karlkyns 

eða kvenkyns stjórnenda innan íþróttahreyfingarinnar. ................ 47 

Tafla 9. Hvort telur þú að íþróttakennarar séu almennt heiðarlegir 

eða óheiðarlegir? ............................................................................ 47 

Tafla 10. Hvort telur þú að karlkyns eða kvenkyns íþróttakennarar 

séu heiðarlegri? ............................................................................... 48 

Tafla 11. Hversu sanngjanir eða ósanngjarnir telur þú að 

íþróttakennarar séu gagnvart nemendum sínum? ......................... 49 

Tafla 12. Telur þú að íþróttakennarar séu tillitssamir eða tillitslausir 

við nemendur sína? ......................................................................... 49 

Tafla 13. Hvort telur þú að þjálfarar íþróttafélaga séu almennt 

heiðarlegir eða óheiðarlegir? .......................................................... 50 

Tafla 14. Hvort telur þú að karlkyns eða kvenkyns íþróttaþjálfarar 

séu heiðarlegri? ............................................................................... 50 

Tafla 15. Hversu sanngjarnir eða ósanngjarnir telur þú að 

íþróttaþjálfarar séu gagnvart iðkendum sínum? ............................ 51 

Tafla 16. Telur þú að íþróttaþjálfarar séu tillitssamir eða tillitslausir 

við iðkendur sína? ........................................................................... 52 

Tafla 17. Ert þú sammála eða ósammála því að íþróttamenn megi 

brjóta af sér ef það er í þágu íþróttarinnar? ................................... 52 

file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405017
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405018
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405018
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405019
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405019
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405021
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405021
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405022
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405022
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405022
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405025
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405025
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405031
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405031
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405033
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405033


 

17 

Tafla 18. Ert þú sammála eða ósammála því að íþróttamenn séu 

góðar fyrirmyndir? .......................................................................... 53 

Tafla 19. Telur þú að íþróttamenn sýni almennt drengskap og 

heiðarleika? ..................................................................................... 53 

Tafla 20. Hvort telur þú að karlkyns eða kvenkyns íþróttamenn sýni 

almennt meiri drengskap og heiðarleika? ...................................... 54 

Tafla 21. Telur þú að drengskapur og heiðarleiki sé meiri eða minni 

innan íþróttahreyfingarinnar en meðal annarra í 

samfélaginu? ................................................................................... 54 

Tafla 22. Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) því að íslenska ríkið veiti 

meira fé til íþróttaiðkunar barna og unglinga? ............................... 55 

Tafla 23. Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) því að afreksíþróttamenn fái 

greitt fyrir að stunda íþrótt sína? .................................................... 55 

Tafla 24. Telur þú eðlilegt eða óeðlilegt að laun karla séu almennt 

hærri í íþróttum en laun kvenna? ................................................... 56 

Tafla 25. Telur þú eðlilegt eða óeðlilegt að laun íþróttamanna í 

hópíþróttum séu almennt hærri en laun í 

einstaklingsíþróttum? ..................................................................... 57 

Tafla 26. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að peningar hafi áhrif á 

liðaval íþróttafólks? ........................................................................ 57 

Tafla 27. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að peningar hafi áhrif á 

viðhorf íþróttamannsins til íþróttarinnar? ...................................... 58 

Tafla 28. Ertu sammála eða ósammála því að of miklir peningar séu í 

íþróttum almennt? .......................................................................... 58 

Tafla 29. Ertu sammála eða ósammála því að peningar séu almennt 

til skaða fyrir íþróttir? ..................................................................... 59 

Tafla 30. Ert þú fylgjandi eða andvíg(ur) því að nota fæðubótarefni 

til þess að ná betri árangri í íþróttum? ........................................... 59 

Tafla 31. Ert þú fylgjandi eða andvíg(ur) því að nota ólögleg efni á 

borð við anabólíska stera til þess að ná betri árangri í 

íþróttum? ........................................................................................ 60 

Tafla 32. Ert þú fylgjandi eða andvíg(ur) því að nota önnur lyf eða 

efni til þess að ná betri árangri í íþróttum? .................................... 60 

Tafla 33. Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) lyfjaprófum í 

keppnisgreinum? ............................................................................ 61 

Tafla 34. Telur þú að eftirlitið með lyfjanotkun þurfi að vera meira í 

keppnisgreinum? ............................................................................ 61 

file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405034
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405034
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405035
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405035
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405036
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405036
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405037
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405037
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405037
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405038
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405038
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405039
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405039
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405040
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405040
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405041
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405041
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405041
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405042
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405042
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405043
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405043
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405044
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405044
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405045
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405045
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405046
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405046
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405047
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405047
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405047
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405048
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405048
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405049
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405049
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405050
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405050


 

18 

Tafla 35. Telur þú að íþróttafólk sé hjátrúafullt? ......................................... 62 

Tafla 36. Telur þú að hjátrú hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á 

íþróttafólk?...................................................................................... 62 

Tafla 37. Telur þú að íþróttaáhugamenn séu hjátrúafullir ........................... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405051
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405052
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405052
file:///E:/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir/Siðferði,%20heiðarleiki%20og%20íþróttir%20-%20M.Ed%20lokaverkefni.docx%23_Toc452405053


 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

21 

1 Inngangur 

Hreyfing hefur verið ein af grunnathöfnum mannsins frá örófi alda. Menn 

þurftu að ganga langar vegalengdir til að vinna fyrir sér eða afla sér matar 

og ýmsir þættir í daglegu lífi kröfðust líkamlegrar áreynslu. Síðustu ár og 

áratugi hefur tækniþróun verið hröð og fer hreyfing fólks í daglegu lífi 

minnkandi. Við aðstæður sem þessar þarf fólk að velja hreyfingu í staðinn 

fyrir kyrrsetu til þess að viðhalda heilbrigði og vellíðan. Þeir þættir sem hafa 

áhrif á hreyfivenjur fólks eru þekking, viðhorf og trú á eigin þekkingu (Gígja 

Gunnarsdóttir o.fl., 2008).   

Viðhorf hafa verið skilgreind á ýmsa vegu, meðal annars sem 

mismunandi tilhneiging einstaklinga til að bregðast við fólki, stöðum, 

hlutum, atburðum eða hugmyndum (Rana Zamin Abbas, 2011). Viðhorf geta 

verið bæði jákvæð og neikvæð en einnig geta þau verið missterk. Breytingar 

geta orðið á viðhorfum einstaklings þegar hann fær upplýsingar sem geta 

haft áhrif á stefnu viðhorfanna eða styrk. Ef einstaklingur hefur neikvætt 

viðhorf gæti hann breytt stefnu viðhorfanna með reynslu en einungis ef 

einstaklingur öðlast jákvæða reynslu. Hins vegar ef reynslan yrði neikvæð 

myndi það verka öfugt og viðhorfin yrðu jafnvel neikvæðari en áður 

(Wolfgang Stroebe, 1988). Viðhorf til íþrótta eða jafnvel hreyfingar yfir 

höfuð geta haft mikil áhrif á forgangsröðunina í daglegu lífi og því er 

mikilvægt að viðhorf til íþrótta séu jákvæð (Gígja Gunnarsdóttir o.fl., 2008).   

Hugtakið íþróttir er oftast nær tengt skipulagðri starfsemi íþróttafélaga. 

Skilgreining á íþróttum er þá hreyfing sem stunduð er hjá íþróttafélögum í 

sambandi við þjálfun eða keppni. Sérhæfður og skipulagður þáttur 

hreyfingar er yfirgripsmikil skilgreining á hugtakinu hreyfingu (Gígja 

Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Íþróttir gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu. 

Hægt er að tala um íþróttir á ýmsa vegu, þær eru mikilvæg heilsuefling, hluti 

af uppeldisstofnunum samfélagsins, hluti af uppbyggingu í nærsamfélaginu 

sem lífssíll, markaðsvara og menningarstarfsemi (Þórólfur Þórlindsson, 

Viðar Halldórsson, Jónas Hlynur Hallgrímsson, Daði Lárusson og Drífa Pálín 

Geirs, 2014).   
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Íþróttastarf á Íslandi er talið vera bæði öflugt og fjölbreytt, starfið er 

borið uppi af félagasamtökum sem hafa sýnt fram á það að mati yfirvalda 

að þeim sé vel treystandi til að halda uppi íþróttastarfinu í landinu. 

Markmiðið er að hér á landi verði öflugt íþróttastarf um ókomna tíð og að 

hreyfing verði mikilvægur þáttur í lífi fólks. Þetta hefur ávallt verið 

nauðsynlegt viðfangsefni en kannski aldrei jafn nauðsynlegt og nú þar sem 

hreyfingarleysi og offita herja á Íslendinga (Menntamálaráðuneytið, 2006b).  

Afrek íþróttamanna okkar Íslendinga hafa gríðarlega jákvæð áhrif á 

þjóðarsálina. Þessir afreksmenn eru góðar fyrirmyndir og sýna gott 

fordæmi, þá aðallega fyrir yngri kynslóðina sem hvetur þá til dáða. Íþróttir 

skipta máli og hefur það sýnt sig að þau börn og ungmenni sem stunda 

íþróttir eiga mikla möguleika í lífinu og til að njóta þess sem það hefur upp á 

að bjóða. Einnig eru minni líkur á því að börn og ungmenni sem stunda 

íþróttir leiðist út í notkun á ólöglegum efnum (Menntamálaráðuneytið, 

2006).   

 Brottfall úr íþróttum er mest í kringum 11-12 ára aldur en fer síðan 

minnkandi um 2/3 fram að 20 ára aldri. Þó svo að börn og ungmenni hætti 

þátttöku í íþróttastarfi eru margir sem halda áfram að stunda íþróttir utan 

félaga. Þrátt fyrir það ber íþróttahreyfingunni skylda til að taka brottfall 

unglinga mjög alvarlega og mikilvægt er að leita leiða sem sporna gegn 

þessu mikla brottfalli. Íþróttastarf innan íþróttafélaga sem unglingum býðst 

er oft frekar einhæft og er mikil áhersla lögð á bæði æfingar og keppni, 

aðalmarkmiðið er einnig að ná afreksárangri. Erfitt er fyrir þá sem komnir 

eru á unglingsár að byrja að stunda nýja íþróttagrein í því skyni að verða 

afreksmenn en lítið er gert fyrir þá sem vilja stunda íþróttir til heilsubótar og 

skemmtunar. Þetta er ein af ástæðum þess að margir unglingar hætta 

þátttöku innan íþróttahreyfingar (Frímann Ari Ferdinandsson og Sigurður 

Magnússon, 1997).  

Ástæður brottfallsins getur verið margvíslegar. Oft er ástæðan sú að þeir 

missa áhugann á íþróttagreininni sem þeir hafa verið að stunda, einnig 

getur ástæðan verið sú að þeir eru í rangri íþróttagrein. Foreldrar vilja 

gjarnan ýta börnum sínum í íþróttir þegar engin áhugi er til staðar sem vill 

síðan oft enda í brottfalli (Bouchard, Blair og Haskell, 2012).  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna afstöðu 18 ára og eldri 

framhaldsskólanema í fjórum tilteknum skólum til siðferðis, heiðarleika og 

íþrótta. Einnig var markmiðið að skoða afstöðu kynja til þessara þátta. Fjórir 
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skólar voru með í rannsókninni en nöfnum þeirra hefur verið breytt til þess 

að svörin verði ekki persónugreinanleg. Hefur höfundur gefið þeim nöfnin 

Landsbyggðarskóli, Höfuðborgarskóli 1, Höfuðborgarskóli 2 og 

Höfuðborgarskóli 3. Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

1. Hver er afstaða nemenda á framhaldsskólastigi til þátta tengdum 

siðferði, heiðarleika og íþróttum? 

2. Hver er afstaða kynjanna innan þessa hóps til ofangreindra 

þátta? 
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2 Fræðilegur hluti 

Í þessum kafla verður fjallað fræðilega um meginþætti spurningalistans sem 

lagður var fyrir í þessari rannsókn. Spurt var um tilgang og mikilvægi íþrótta, 

siðferði meðal stjórnenda íþróttafélaga, siðferði meðal íþróttakennara og –

þjálfara, siðferði meðal íþróttafólks, peninga í íþróttum, stera og lyf í 

íþróttum og hjátrú í íþróttum.  

2.1 Tilgangur og mikilvægi íþrótta  

Í þessum kaflahluta verður fyrst fjallað um tilgang og mikilvægi íþrótta. Þar 

sem meðal annars verður komið inn á gildi íþrótta, bæði heilsutengd og 

félagsleg gildi.  

2.1.1 Almennt um íþróttir 

Íþróttir eiga sér langa sögu og hafa gegnt mikilvægu hlutverki á Íslandi allt 

frá landnámstíð. Íslendingar, bæði konur og karlar hafa upplifað bæði gleði 

og sorg í gegnum íþróttir. Íþróttaafrek Íslendinga hafa í gegnum tíðina verið 

bæði stór og smá en lifa þó alltaf með þjóðinni. Íþróttastarf á Íslandi er 

mikilvægur þáttur í þjóðlífi landsmanna og snerta íþróttir marga þætti 

þjóðfélagsins. Íþróttir eru hluti af menntun, menningarstarfi, afþreyingu, 

ferðamennsku og einnig eru íþróttir atvinnuskapandi. Regluleg hreyfing 

gegnir mikilvægu hlutverki í heilbrigði einstaklinga vegna þess að hreyfing 

stuðlar að aukinni hreysti og betri líðan, íþróttir auka einnig lífsgæði 

einstaklinga (Menntamálaráðuneytið, 2006a).  

Meiri hluti hreyfingar og íþrótta æskufólks á sér stað í skólum og 

íþróttafélögum og einnig stundar mikill hluti fullorðinna reglulega hreyfingu. 

Sjónvarpsstöðvar sýna marga íþróttaviðburði eins og heimsmeistara-

keppnina í fótbolta og Ólympíuleikana og er áhorfið mikið um allan heim 

svo sjá má að áhrif íþrótta á vestræn samfélög er gríðarlega mikið. Að 

einhverju leyti endurspegla íþróttir viðmið og gildi samfélagsins og hvetja til 

heilbrigði og velferðar. Íþróttir eru taldar vera góð afþreying og að sama 

skapi byggja þær upp jákvæða sjálfsmynd (Loland, 2011).  
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Heilsusamlegt samfélag byggist á því að börn og ungmenni upplifi 

íþróttir á mikilvægan og jákvæðan hátt (Kwan, Bobko, Faulkner, Donnelly og 

Cairney, 2014). Mikilvægt er fyrir börn og unglinga að hreyfa sig vegna þess 

að rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir sem stunda hreyfingu á yngri árum 

eru líklegri til að hreyfa sig þegar þeir verða eldri og viðhalda þar með betri 

heilsu. Regluleg hreyfing barna eykur þroska þeirra, jafnt líkamlegan sem og 

félagslegan. Íþróttir styrkja þau og rækta geð þeirra 

(Menntamálaráðuneytið, 2006a). Talað er um að hreyfing barna og unglinga 

eigi að telja 60 mínútur á dag, bæði af miðlungserfiðri ákefð og erfiðri 

ákefð. Þessum tíma má þó skipta niður í styttri tímabil yfir daginn 

(Lýðheilsustöð, 2008). Offita hjá börnum og unglingum hefur tvöfaldast á 

síðustu 25 árum og fyrirfinnst hjá einum þriðja hluta barna á yngsta stigi í 

grunnskóla. Íþróttir og almenn hreyfing eru talin lykillinn að því að viðhalda 

réttri líkamsþyngd (Maddox, 2012). 

2.1.2 Áhrif íþrótta á líkamlega, andlega og félagslega þætti 

Umræðan sem fram hefur farið síðustu áratugi um gildi íþrótta í sambandi 

við heilsu hefur farið ört vaxandi. Umræðan um heilsufarslegt gildi þeirra 

kemur til vegna nýrra uppgötvana um mikilvægi hreyfingar. Fyrst var talað 

um að hreyfing kæmi einungis í veg fyrir hjartasjúkdóma og sykursýki en nú 

hafa fræðimenn komist að því að hún hefur einnig áhrif á fleiri heilsutengda 

þætti, meðal annars andlega líðan. Umræðan um heilsufarslegt gildi íþrótta 

hefur aukist vegna heilsufarslegra vandamála og vaxandi offitu og ofþyngd-

ar (Baranowski, Anderson og Carmack, 1998). 

Líkamleg hreyfing bætir lífsgæði þeirra einstaklinga sem stunda hana og 

tengsl hafa fundist á milli hreyfingar og líkamlegrar og andlegrar heilsu. 

Líkamlegir kvillar vegna hreyfingarleysis geta dregið til ýmissa sjúkdóma, þar 

á meðal offitu, ýmissa tegunda krabbameins og hjarta- og æðasjúkdóma 

(Penedo, 2005). Rannsóknir hafa sýnt fram á að iðkun íþrótta eykur hæfni 

hjartans til að dæla blóði, eykur vöðvastyrk og styrkir bein. Þátttaka í 

íþróttum er heilsunni í hag og auðveldara er fyrir þá sem æfa íþróttir eða 

stunda einhverskonar hreyfingu að viðhalda líkamsþyngd sinni, einnig er 

minna um streitu (Maddox, 2012). Minni hreyfing getur leitt til beintaps og 

tíðni beinbrota getur aukist vegna beinþynningar. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að þeir íþróttamenn sem hafa stundað mikla styrktarþjálfun hafa 

mun meira af steinefnum í beinunum en þeir sem stunda ekki íþróttir eða 
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aðra hreyfingu, einnig haldast styrkur, vöðvamassi og súrefnisupptaka í 

hendur við beinþéttnina (Andreoli o.fl.).  

Umræðan um félagsleg áhrif íþrótta er þörf þar sem 10% – 20% barna 

þurfa aðstoð vegna geðraskana (Velferðarráðuneytið). Árið 2005 var gerð 

rannsókn á þunglyndi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að bein 

tenging væri á milli þunglyndis og skorts á hreyfingu. Hreyfingin dró sem 

sagt úr einkennum þunglyndis og var hópurinn sem tók þátt í rannsókninni 

einungis látinn hreyfa sig jafn mikið og mælt er með sem dagleg hreyfing 

(Dunn, Madhukar, Kampert, Clark og Chambliss, 2005).     

Einnig hefur komið í ljós að færri sjálfsvígstilraunir eru meðal þeirra 

unglinga sem stunda íþróttir. Börn og unglingar upplifa minni streitu ef þeir 

stunda íþróttir og samskiptahæfni þeirra er betri, til dæmis við þjálfara og 

aðra iðkendur. Talið er íþróttaiðkendur hafi meira sjálfstraust og betri 

félagsvirkni en þeir sem ekki iðka neinar íþróttir (Eime, Young, Harvey, 

Charity og Payne, 2013).  

Íþróttafélögin skipta máli þegar kemur að því að vekja áhuga barna og 

unglinga á heilsu og hreyfingu. Íþróttafélög hafa það markmið að skapa 

lærdómsumhverfi fyrir iðkendur sína en ekki einungis að bæta þol þeirra og 

styrk. Rannsókn sem gerð var á 14-16 ára unglingum hér á landi árið 2010 

sýndi fram á að þeir sem æfðu íþróttir með íþróttafélagi töldu sig vera í 

betra líkamlegu ástandi en aðrir þeir sem æfðu sjaldan eða aldrei. Einnig 

höfðu þeir sem æfðu íþróttir betri sjálfsmynd og töldu sig einnig vera í betra 

andlegu jafnvægi (Þórdís Lilja Gísladóttir, Ásrún Matthíasdóttir og Hafrún 

Kristjánsdóttir, 2013). 

Auk þess að bæta líkamlega, andlega og félagslega heilsu hefur það sýnt 

sig að börn og unglingar sem stunda íþróttir ná betri námsárangri, hafa 

betra sjálfstraust og minna er um hegðunarvanda. Hreyfing hefur áhrif á 

heilastarfsemi, bætir athygli og minni, veitir slökun í skamman tíma á eftir, 

býr til betra skap og hæfileika til þess að leysa úr vandamálum (Maddox, 

2012).  

2.2 Siðferði í íþróttum 

Í þessum kafla er fjallað um siðferði í íþróttum, siðferði meðal íþrótta-

manna, íþróttakennara og íþróttaþjálfara. Þá verður fjallað um siðferði 
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stjórnenda í íþróttum. Siðferði í öllum sínum myndum er einmitt eitt af 

meginatriðum þessarar rannsóknar.  

2.2.1 Hvað er siðferði? 

Páll Skúlason heimspekingur (1990) hefur lýst siðferði sem veruleikanum 

sem við sjálf erum hluti af, á meðan siðfræði lýsi þeim veruleika sem við 

erum hluti af. Við höfum aðgang að siðferðinu í gegnum athafnir og breytni 

fólks, í umgengni við náttúruna, annað fólk og verk mannfólksins. Siðferði sé 

samt eitthvað miklu meira en einungis athafnir og breytni fólks, það feli líka 

í sér ákveðnar reglur um athafnir og hvernig við tengjum þær saman, einnig 

hvernig við tökum afstöðu til fólks og hvernig við metum okkur sjálf og 

umhverfi okkar. Siðferði sé eitthvað sem ekki sé hægt að leiða hjá sér, því 

það sé eitthvað sem hver og einn þurfi oft að taka ákvarðanir um, hvernig 

eigi að hegða sér gagnvart öðrum. Siðferði samanstendur af ýmsum reglum 

og sem dæmi má nefna boðorðin tíu (Jón Á. Kalmansson, 1999). 

Siðferðisþekking er þekking á athöfnum okkar, hegðun eða framkomu. 

Einstaklingar verða líklega fyrst varir við siðferði þegar þeir hafa gert 

eitthvað sem þeir áttu ekki að gera, þá finna þeir fyrir skömm og sjá eftir því 

sem þeir gerðu. Siðferðilegur veruleikinn rennur upp fyrir einstaklingum 

þegar þeir taka eftir að atferli þeirra eða annarra er rétt eða rangt.  

Siðferði er ekki eitthvað sem einstaklingar fá í vöggugjöf, heldur læra ein-

staklingar siðferði með reynslunni, meðal annars með því að vera skamm-

aðir fyrir eitthvað sem ekki mátti gera eða áminntir (Páll Skúlasson, 1990). 

Siðferði þekkist í öllu samfélaginu og þar á meðal hjá íþróttamönnum, 

kennurum og þjálfurum og einnig innan íþróttafélaga og -sambanda.  

2.2.2 Siðferði íþróttamanna 

Keppnisíþróttir innihalda mikið af lögum og reglum sem hafa þann tilgang 

að þjóna öllum iðkendum á jafnræðisgrundvelli. Íþróttamenn ákveða hins 

vegar hversu hliðhollir þeir eru lögum og reglum íþróttanna. Sumir íþrótta-

menn leitast við að ná árangri með siðlausum aðferðum eins og til dæmis 

svindli (Matthews, 2012).  

Í gegnum íþróttir læra íþróttamenn sjálfsaga, læra að þrauka og fórna 

sér í þágu íþróttanna, læra vinnusemi, læra að fylgja skipunum, læra hvernig 

á að vinna með öðrum og þeir læra einnig hvernig á að vera leiðtogi. Sam-
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keppni í íþróttaheiminum er ekki siðlaus sem slík en í íþróttum er alltaf einn 

vinningshafi og getur það valdið því að keppinautar verði afbrýðisamir og 

geri eitthvað af sér sem telst siðlaust (Prasad, 2012).  

Íþróttamenn sem eru í sviðsljósinu eru undir mikilli smásjá aðdáenda 

sinna. Það getur kostað sitt að vera íþróttamaður, bæði vegna meiðsla-

hættu sem er töluverð en einnig þurfa íþróttamenn að fara varlega í gjörðir 

sínar. Sem dæmi um þekkta íþróttamenn sem fóru út af sporinu og fengu að 

gjalda fyrir í kjölfarið má nefna Lance Armstrong og Tiger Woods (Shank og 

Lyberger, 2015).  

2.2.3 Siðferði kennara og þjálfara í íþróttum 

Kennsla er flókið og krefjandi starf og þurfa kennarar oft að taka ákvarðanir 

sem byggja á siðferðilegum grunni (Colnerud, 1997).  

Íþróttastarfsemin, hvort sem um er að ræða íþróttakennslu í skólum eða 

þjálfun innan íþróttafélags, er mikilvægur hluti í siðferðislegu uppeldi. 

Íþróttir geta orðið til þess að börn og unglingar læri að vera óheiðarlegir. 

Hins vegar geta íþróttir verið frábært tækifæri fyrir börn og unglinga að læra 

að vera heiðarleg og læra rétta siðferðiskennd. Ef kennarar, þjálfarar, 

stjórnendur og foreldrar vinna saman að því að veita börnum siðferðislega 

gott uppeldi er hægt að ala upp heiðarlega íþróttamenn (Spencer, 2013). 

Þjálfarastarfið er eitt mikilvægasta starfið innan hvers íþróttafélags. Í 

starfinu felst mjög mikil ábyrgð og þess vegna er mikilvægt að bæði stjórn-

armenn og þjálfarar félags geri sér grein fyrir mikilvægi hlutverksins, hvað 

varðar félagsmótun, uppeldi og þjálfun í íþróttagreininni. Þjálfarar eiga að 

sjá um að iðkendur sínir fái verkefni við hæfi, aðstoða þá við þjálfunina, 

hvetja þá áfram og kenna þeim að tileinka sér hollar og heilbrigðar lífsvenjur 

(Janus Guðlaugsson, 2003).  

Tækifæri þjálfara til að hafa áhrif á árangur iðkenda sinna eru vel þekkt. 

Þjálfarar undirbúa iðkendur sína fyrir samkeppni með líkamlegri þjálfun, 

áætlanagerð og kennslu. Þjálfarar hafa einnig áhrif á viðhorf íþróttamanna, 

vitsmuni þeirra og hegðun. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þjálfarar sem 

hvetja iðkendur sína og sýna þeim stuðning eru líklegri til að fá jákvæðari 

viðbrögð frá iðkendum sínum og þetta leiðir einnig til aukins árangurs hjá 

iðkendum. Siðferði í íþróttum hefur lengi verið áhyggjuefni meðal fræði-

manna og annarra hagsmunaaðila. Þjálfarar hafa mikil áhrif á siðferði 
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íþróttamanna í íþróttum, hvort sem þeir þjálfa einstaklinga eða hópa 

(Yukhymenko-Lescroart, Brown og Paskus, 2015).  

Í rannsókn sem gerð var í Concordia háskólanum í Kanada var kannað 

hvaða siðferðislegu áhrif þjálfarar hefðu á iðkendur sína. Niðurstöður sýndu 

að þjálfarar eru leiðbeinendur og eru í gríðarlega mikilvægu hlutverki þar 

sem þeir geta leiðbeint iðkendum sínum við að efla siðferðislega dómgreind 

sína (News, 2011).  

2.2.4 Siðferði stjórnenda í íþróttafélögum 

Framkvæmdastjóri í íþróttafélagi er sá sem sér um hag íþróttafélagsins. 

Hann sér meðal annars um að tryggja að allt sem gerist utan vallar fari vel. 

Þeir sem eru í þessari stöðu bera mikla ábyrgð og sjá um að íþrótta-

iðkendum, íþróttamönnum og starfsfólki líði vel og þurfi ekki að hafa 

áhyggjur af neinu. Framkvæmdastjórar eiga að tryggja að iðkendur sínir fái 

rétta athygli og rétta þjálfun til að ná sínum allra besta árangri (Sport 

Manager: Job Description, Duties and Requirements).  

Upp hafa komið siðferðisleg álitamál meðal stjórnenda í íþróttafélögum 

og líklega kom þekktasta dæmið upp innan Alþjóða knattspyrnusam-

bandsins FIFA. Það útbjó ákveðnar siðferðisreglur árið 2009. Reglurnar 

tengdust málum eins og hagsmunaárekstrum, að embættismenn mættu 

ekki þiggja mútur eða gjafir, einnig mættu embættismenn ekki stunda 

veðmál (Pielke Jr, 2013). Forseti FIFA, Sepp Blatter, braut þessar reglur og 

var sakaður um að hafa þegið mútur árið 2011 til að heimsmeistarakeppnin 

í knattspyrnu yrði haldin í Rússlandi árið 2018 og í Qatar árið 2022 (BBC, 

2015). Þessi mál eru enn í rannsókn en Sepp Blatter og fleiri forystumenn 

FIFA hafa verið settir af. 

2.3 Peningar í íþróttum 

Í þessum kafla verður í beinu framhaldi af kaflanum hér á undan fjallað um 

peninga í íþróttum og hvaða áhrif þeir hafa á íþróttaheiminn.  

2.3.1 Almennt um peninga í íþróttum 

Íþróttir hafa í gegnum tíðina verið taldar mikil skemmtun innan samfélaga. 

Hins vegar hafa íþróttir aldrei verið jafn mikil söluvara og nú á dögum og 

viðskiptalegir þættir hafa aldrei stjórnað íþróttum jafn mikið og nú. Íþróttir í 
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dag eru metnar eftir áhorfi, magni á söluvöru, sjónvarpsréttindum og 

vinsældum ákveðinna vefsíðna. Íþróttaleikir eru metnir eftir gagnrýni 

fréttablaða, áhorfi og hversu mikið kostar að auglýsa á leikina. Sem dæmi 

má nefna að sú íþrótt sem fær hæstu upphæðina fyrir auglýsingatímann er 

talin vinsælasta íþróttin (Coakley og Pike, 2009).  

Leikvangar, lið og viðburðir eru í auknum mæli nefnd eftir ákveðnum 

fyrirtækjum og fá þá styrki fyrir í staðinn. Fyrirtækin ráða oft miklu hjá þeim 

íþróttafélögum sem þau styrkja, meðal annars velja fyrirtækin stundum lit á 

búningum sem passar við merkið þeirra (Coakley og Pike, 2009).  

Íþróttir hafa þróast mikið á síðustu tveimur áratugum og þá aðallega 

vegna mikillar umfjöllunar og sjónvarpsútsendinga á öllum helstu íþrótta-

greinum (Huge Difference in Men & Women Sports Prize Money & Salaries, 

2015). 

Í íþróttum er spilling algeng, sérstaklega þegar um er að ræða afreks-

íþróttir. Til eru dæmi um spillingu þar sem úrslit eru ákveðin fyrirfram, 

mútur og lyfjamisnotkun. Peningar í afreks íþróttum eru gríðarlega miklir og 

geta þeir valdið spillingu innan íþróttahreyfingarinnar. Áhrif markaðs og 

viðskipta á íþróttir eru gríðarlega mikil og fóru 2,5 milljarðir evra í aug-

lýsingar fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta árið 2006 (Dimant og 

Deutscher, 2015).  

Ein af hvatningum íþróttamanna til þess að vinna mót er verðlaunaféð, 

slíkt getur valdið því að íþróttamaður fari yfir siðferðisleg mörk til þess að 

vera í fremstu röð (Dimant og Deutscher, 2015).  

Meiri hluti tekna hjá íþróttafélögum og íþróttagreinum kemur frá fjöl-

miðlum, þá aðalega tengt sölu á sýningarétti á íþróttaviðburðum til fjöl-

miðla (Gratton, 2002).  

Nú á tuttugustu öldinni hafa íþróttir í auknum mæli verið ráðandi þáttur 

í amerískri menningu, hvort sem um aðdáendur er að ræða eða ekki. Þeir 

sem eru ekki aðdáendur íþrótta leiðast þó oft út í veðmál tengd íþróttum. 

Ekki er hægt að horfa á fótboltaleik án þess að sjá einhverja tölfræði um 

leikinn. Veðmál hafa vaxið hratt í Ameríku og rannsókn sem gerð var 1995 

hefur sýnt fram á að 85% Bandaríkjamanna hafa spilað áhættuspil 

(Udovicic, 1998).   

Fyrirtækið Íslenskar getraunir hefur verið starfrækt frá árinu 1952 en það 

byrjaði með getraunaseðla sem voru mestmegnis með leikjum í danskri og 
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sænskri knattspyrnu. Íslenskar getraunir bjóða upp á ýmislegt tengt 

íþróttum, meðal annars: Tippað í beinni, Lengjuna og 13 leikja getrauna-

seðil. Til þess að laga siðferðið rennur nú hagnaðurinn af starfsemi Íslenskra 

getrauna til íþrótta- og ungmennafélaga á Íslandi og er þetta ein helsta 

fjáröflun íþróttahreyfingarinnar (Íslensk getspá).  

2.4 Sterar og lyf í íþróttum 

Í þessum kafla er fjallað almennt um anabólíska-andrógeníska stera (AAS) 

og önnur lyf sem notuð eru til að bæta árangur í íþróttum meðal íþrótta-

manna. Gerð verður grein fyrir því hver líkamleg, andleg og félagsleg áhrif 

anabólískra-andrógenískra stera eru.  

2.4.1 Almenn umfjöllun um stera og önnur lyf 

Árangursbætandi efni hafa vakið mikla athygli og áhuga meðal bæði 

atvinnu- og áhugamanna í íþróttum. Þessi efni eru talin skaða heilsu íþrótta-

manna, eyðileggja ásýnd íþrótta og valda því að einstaklingar svindli og því 

telja flestir að þessi efni eigi alls ekki heima í íþróttaheiminum (Cross, 2005). 

Samkvæmt dr. Mottram eru árangursbætandi lyf skilgreind sem efni sem 

notuð eru vísvitandi í því skyni að fá ósanngjarnt forskot á aðra keppendur 

(Mottram, 2015).  

Árangursbætandi lyf eru orðin gríðarlega algeng í íþróttaheiminum og 

eru notuð af íþróttamönnum sem vilja auka líkur sínar á sigri eða til þess að 

bæta met. Hins vegar eru aðrir íþróttamenn sem nota árangursbætandi lyf 

aðalega til þess að halda í við þá sem nota þessi lyf að staðaldri til að eiga 

einhverja möguleika (Mottram, 2005). 

Lyf sem bæta árangur eru nokkuð mörg og Mottram (2005) skiptir þeim í 

sjö flokka eftir áhrifum þeirra. Meðal þeirra lyfja sem notuð eru ólöglega af 

íþróttamönnum eru: betablokkarar, amfetamín, adrenvirk lyf, þvagræsilyf, 

vaxtarhormón, pseudóefedrín, bólgueyðandi gigtarlyf, kalsíumblokkarar, 

koffein, vítamín í miklu magni og vefaukandi sterar og svo má lengi telja. 

Þessi lyf geta haft gríðarlega slæmar afleiðingar fyrir heilsu einstaklinga.   

Samkvæmt Franckowiak (2015) eru árangursbætandi efni hvert það efni 

sem notað er til að auka vöðvamassa, deyfa sársauka, draga úr þyngd, 

vellíðan eða streitu. 
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Lyfjamisnotkun á sér langa sögu og má rekja hana til Forn-Grikkja á 

þriðju öld þar sem gríski læknirinn Galen, kom upp um lyfjamisnotkun 

íþróttamanna sem kepptu á Ólympíuleikunum (Mottram, 2005). Lyfja-

misnotkun hefur færst í aukana hjá íþróttmönnum síðan árið 1950 en sterar 

voru hins vegar ekki misnotaðir mikið af almenningi fyrr en svokallaðir 

anabólískir-andrógenískir sterar (AAS)  komu fram á sjónarsviðið í kringum 

árið 1980 (Folke Sjöqvist, 2008; Franckowiak, 2015).  

AAS eru notaðir sem vöðvauppbyggingarefni og til þess að bæta 

frammistöðu í íþróttum. Þetta er ólögleg tegund lyfja sem inniheldur karl-

hormónið testósterón og tilbúnar hliðstæður testósteróns (Kanayama, 

Brower, Wood, Hudson og Pope, 2009). Testósterón hefur tvenns konar 

áhrif, annars vegar karlmennskuörvandi áhrif og hins vegar hefur það 

vefaukandi áhrif. Karlmennskuörvandi áhrifin eru meðal annars dýpkun 

raddar, stærð kynfæra breytist, hárvöxtur eykst og aukin sæðisframleiðsla á 

sér stað í körlum. Vefaukandi áhrifin auka vöðvavöxt og rauðkornamyndun 

og einnig hafa þau áhrif á beinvöxt. Neytendur sækja í þessi áhrif (Fahey, 

1998). Flestir íþróttamenn sem misnota stera eru í vaxtarrækt og lyftingum 

en einnig eru fræg dæmi úr hjólreiðum, frjálsíþróttum og fleiri íþrótta-

greinum.  

Meiri hluti notenda eru karlkyns, vegna þess að flestar konur vilja síður 

vera með stóra vöðva. Einnig eru þær viðkvæmar fyrir karlmennskuörvandi 

áhrifum og þá aðalega skeggvexti (Kanayama, Boynes, Hudson, Field og 

Pope, 2007) .   

2.4.2 Líkamleg, andleg og félagsleg áhrif steranotkunar 

Líkamleg áhrif steranotkunar hafa verið rannsökuð vandlega í gegnum tíðina 

og mikið er vitað um þau áhrif. Fræðimenn fóru seinna að velta fyrir sér 

andlegum og félagslegum áhrifum og því er þekkingin ekki eins mikil á þeim 

sviðum (Piacentino o.fl., 2015).  

AAS eru mikið notaðir til að auka vöðvamassa og minnka líkamsfitu 

(Kanayama o.fl., 2009). Líkamlegum áhrifum steranotkunar fylgja oft ýmsar 

aukaverkanir og þær geta komið fram í hinum ýmsu myndum. Auka-

verkanirnar eru yfirleitt afturkræfar en í alvarlegum tilfellum steranotkunar 

geta fylgt alvarlegar afleiðingar eins og til dæmis aukin hætta á hjartasjúk-

dómum, lifraskemmdum, ófrjósemi en einnig geta komið fram ýmis útlits-

einkenni. Aukaverkanir vegna langvarandi steranotkunar hafa mikið verið 
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rannsakaðar á fullorðnum en minna er vitað um áhrif notkunar á unglinga 

(Lukas, 2009).  

Andleg áhrif vegna steranotkunar geta verið miklar sveiflur í skapi, 

þunglyndi (Piacentino o.fl., 2015), ofsóknarkennd, óráð, oflæti, ofsareiði, 

árásargirni, aukin kynhvöt, pirringur og mikill æsingur (Pagonis, 

Angelopoulos, Koukoulis og Hadjichristodoulou, 2006).  

Áhrif steranotkunar eru fjölbreytt en margar rannsóknir sýna fram á það 

að steranotkun í miklum mæli eykur árásargirni hjá neytendum (Bahrke, 

1992; Parrott, Choi og Davies, 1994; Skarberg, 2007). Sterar geta leitt til 

fíkniefnaneyslu sem er almennt talinn vera áhættuþáttur í tengslum við 

sjálfsvíg (Gabriele Sani o.fl., 2011). Tengsl hafa fundist á milli AAS-notkunar 

og sjálfsvíga hjá íþróttamönnum. Sýnt hefur verið fram á að þeir sem nota 

AAS séu líklegri til að hugleiða sjálfsvíg vegna alvarlegs þunglyndis, þrátt 

fyrir að neyslu á efninu sé hætt (Piacentino o.fl., 2015; Thiblin, Runeson og 

Rajs).  

Aukinn kvíði ásamt mikilli streitu er aukaverkun vegna AAS-notkunar. 

Þessar aukaverkanir eru slæmar hjá fullorðnum einstaklingum en mun verri 

hjá unglingum, vegna þess að heilinn er enn þá að þroskast hjá unglingum 

(Sato, Schulz, Sisk og Wood, 2008). Eric og félagar framkvæmdu rannsókn á 

67 karlkyns AAS-notendum og einnig voru 76 þátttakendur í viðmiðunar-

hópi sem notaði ekki AAS. Niðurstöður leiddu í ljós að 12% þeirra sem 

notuðu AAS voru með kvíðaröskun á móti 2,6% hjá þeim sem notuðu ekki 

AAS (Ip o.fl., 2015). 

Líkamleg og andleg áhrif vegna steranotkunar eru þættir sem tengjast 

félagslegum áhrifum. Eins og hefur komið fram þá hefur AAS-notkun mikil 

áhrif á hegðun einstaklings og hefur þetta einnig áhrif á félagslega hegðun 

hans svo sem samskipti og tengsl við aðra (Cushing og Kramer, 2005).  

 

2.5 Hjátrú í íþróttum 

Í þessum kafla er hugtakið hjátrú skilgreint auk þess sem fjallað um hjátrú í 

íþróttum en hjátrú meðal íþróttafólks og annarra sem áhuga hafa á 

íþróttum hefur á umliðnum árum verið nokkuð til umfjöllunnar, bæði í 

fjölmiðlum og fræðigreinum.  
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2.5.1 Hjátrú 

Hjátrú er skilgreind sem ákveðin endurtekin hegðun sem er talin hafa 

jákvæð áhrif á viðkomandi, hins vegar eru í raunveruleikanum engin orsaka-

tengsl á milli hegðunar og útkomunnar. Það þekkist bæði hjá íþróttafólki og 

öðru fólki að það geri eitthvað í von um að fá góða útkomu, svo sem kross-

leggja fingur (Vyse, 1997).   

2.5.2 Hjátrú í íþróttum 

Hjátrú er afar algeng í íþróttum og mjög margir íþróttamenn undirbúa sig 

fyrir keppni með því að endurtaka ákveðna athöfn í von um að standa sig 

vel, þó svo að engar sannanir séu fyrir áhrifum þess (Vyse, 1997). Það 

þekkist að íþróttamenn nota hjátrú til að takast á við stressið sem fylgir 

keppni og til að afla sér aukins sjálfstrausts (Schippers og Lange, 2006). 

Schippers og Van Lange (2006) fengu þá niðurstöðu að hjátrú sé góð leið til 

að undirbúa sig andlega fyrir keppni, einkum þegar aukinn þrýstingur er til 

dæmis frá fjölmiðlum og styrktaraðilum. Flestir íþróttamenn undirbúa sig 

vel fyrir keppni en það eru þó margir ólíkir þættir sem spila inn í gengi 

íþróttamannsins: Sem dæmi má nefna veðurskilyrði, staðsetningu og 

dómara. Þetta eru þættir sem geta dregið úr sjálfstrausti en á móti kemur 

að þá getur hjátrú komið sér vel (Schippers og Lange, 2006). 

Hjátrú í íþróttum getur verið mjög áberandi en ákveðnar tölur eru til 

dæmis oft taldar veita lukku. Atvinnuíþróttamenn á borð við Michael Jordan 

og Tiger Woods eru þekktir fyrir hjátrú sína fyrir keppni. Körfuboltaleik-

maðurinn Michael Jordan klæddist alltaf sömu stuttbuxunum undir bún-

ingnum sínum í gegnum allan sinn feril og kylfingurinn Tiger Woods klæðist 

alltaf rauðri treyju á síðasta degi keppni (Schippers og Lange, 2006).  

2.6 Karlar og konur í íþróttum 

Mikil aukning hefur verið á fjölda kvenna í íþróttum á síðastliðnum ára-

tugum og tölur sýna að um 8 milljónir kvenna stunda íþróttir á móti 12 

milljónum karla, þrátt fyrir fjölgun kvenna í íþróttum (Maddox, 2012).  

Konur sem stunda íþróttir eru tvisvar sinnum líklegri en karlar til að 

hætta snemma í íþróttum. Aðal ástæður þessa eru taldar vera að þær finna 

sér eitthvað annað að gera, vinkonur þeirra hætta, þær verða óöruggar með 

líkama sinn á kynþroskaskeiðinu eða að þær vilja meiri frítíma til að sinna 
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vinum og vinkonum. Konur vantar gjarnan sjálfstraust í íþróttinni sem þær 

stunda og eru hræddar við að sér mistakist (Maddox, 2012).  

Með íþróttum byggja konur upp sjálfstraust sitt og rannsókn hefur sýnt 

að konur sem stunda íþróttir eru ólíklegri til að þjást af ofþyngd og þung-

lyndi, einnig eru þær ólíklegri til þess að reykja eða nota ólögleg efni og 

minni líkur eru á ótímabærum þungunum (Maddox, 2012). 

Sýnt hefur verið fram á að mismunur á milli karla og kvenna í íþróttum sé 

aðallega vegna líffræðilegra ástæðna og lengi hefur bilið á milli karla og 

kvenna verið ansi stórt. Hins vegar hefur þetta stóra bil minnkað á undan-

förnum árum og er ástæðan sú að nú til dags hafa konur greiðan aðgang að 

góðum þjálfurum og góðri þjálfunaraðstöðu (Messner, 1988).  

2.6.1 Launamunur kynjanna í íþróttum 

Mismunur á körlum og konum hefur verið til staðar í íþróttum sem öðru frá 

upphafi og munurinn er bæði líffræðilegur og félagslegur, jafnvel sálfélags-

legur. Þó svo að árangur kvenna nái oft ekki samanburði við árangur karla í 

íþróttum vegna líffræðilegra ástæðna þá þýðir það ekki að sá árangur skipti 

ekki máli. Konur og karlar eiga ekki að vera undir sama hatt sett, heldur á að 

horfa á árangur kvenna út frá konum og sama á við um karla. 

Viðurkenningin að vera eins á báða bóga en sú er hins vegar ekki raunin, til 

dæmis fá karlar hærri laun í íþróttum almennt, þeir fá allskonar fríðindi sem 

konur fá ekki, kynningar og almenna viðurkenningu (Kjartan Ólafsson o.fl., 

2006). Þetta hefur allt áhrif á löngun kvenna til að keppa í íþróttum og 

ánægju þeirra af því (Guðmundur Sæmundsson, 2012) 

2.7 Viðhorf Íslendinga til íþrótta 

Íþróttir eiga sér langa sögu á Íslandi, Íslendingar unnu langan og erfiðan 

vinnudag til þess að koma mat á diskana en samt töldust leikar og íþrótta-

æfingar ómissandi jafnt á fullorðins árum sem og í æsku. Allir karlmenn 

vildu vera stórir, sterkir, fimir og áræðnir. Allir tóku þátt á leikunum, jafnt 

tignir menn sem ótignir, þar til ellin hafði náð til þeirra (Björn Bjarnasson, 

1950).  

Í uppeldi til forna var algengt að móðirin eða barnfóstran hefði umsjón 

með barninu. Þegar barnið eltist og var farið að taka þátt í íþróttum var lagt 

mikið upp úr því að börnin væru sem mest undir berum himni til að rækta 
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líkama sinn og metnað í samkeppni við jafnaldra sína. Á heimili höfðingja og 

stórbænda voru synir þeirra í leik með sonum þræla en það skipti engu 

hverra manna börn voru (Björn Bjarnasson, 1950). 

Fornmenn stunduðu ýmsar íþróttir sem tengdust vopnaburði eins og 

skylmingar, bogaskot, kastfimi og dýraveiðar. Aðrar íþróttir sem voru 

stundaðar og tengdust ekki vopnaburði voru sund, hlaup, stökk, glíma, 

knattleikir og aflraunir (Björn Bjarnasson, 1950).  

Það að æfa hlaup þótti eftirsóknarvert en menn litu á hlaup sem 

mikilvæga íþrótt, vegna þess að hlaup veitir gott þol og sterka fætur. 

Stökkfimi var einnig vinsæl íþrótt meðal fornmanna en menn sem stukku 

hátt voru taldir vera bjartsýnni, áræðis- og orkumeiri heldur en menn sem 

stukku ekki hátt (Björn Bjarnasson, 1950).  

Það þótti mjög gott að geta bæði kastað og gripið hluti og þar kom að 

knattleikjum. Menn sýndu listir sínar fyrir framan áhorfendur, köstuðu 

ýmsum hernaðarbúnaði svo sem sverðum og skjöldum upp í loftið samtímis 

og gripu bæði áhöldin aftur. (Björn Bjarnasson, 1950). 

Fyrstu heimildir um íþróttakennslu í skólum var á 18. öld í Hólaskóla og 

Skálholtsskóla en þar var iðkuð glíma. Íþróttakennsla var þó ekki hluti af 

námsefni við skólann heldur voru það nemendur sem iðkuðu glímu. Það var 

síðan árið 1950 sem reglur voru settar um að stundað yrði íþróttakennsla í 

barnaskólum að minnsta kosti einu sinni í viku (Sigurður Á. Friðþjófsson, 

1994).  

Skipulögð og félagsleg iðkun íþrótta hófst á 19. öld og festi hún rætur 

sínar í höfuðborginni. Þar voru danskir kaupsýslumenn ásamt háttsettum 

embættismönnum að verki. Fyrsta íþróttafélagið var stofnað árið 1867 og 

sú íþrótt var skotfimi. Eftir að fyrsta íþróttafélagið var stofnað byrjaði 

skipulagt íþróttastarf að blómstra hér á landi. Áhuginn fyrir íþróttum meðal 

almennings var mikill og ýmsar íþróttagreinar hófu starfsemi sína hér á 

landi. Glímufélag Reykjavíkur og Glímufélagið Ármann hófu starfsemi sína, 

ásamt Sundfélagi Reykjavíkur, knattspyrnufélögum og fimleikafélögum 

(Sigurður Á. Friðþjófsson, 1994).  

Viðhorf til íþrótta á Íslandi í dag er svipað og hér áður fyrr eins og sjá má 

á tilgangi og markmiðum Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands (Íþrótta og 

Ólympíusamband Íslands) og í ungmennafélagsbókinni  (Jón M. Ívarsson, 

2007) 
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3 Aðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknaraðferðina sem notast var við í 

þessari ritgerð. Farið verður yfir gagnaöflun, samþykki skólastjórnenda, 

þátttakendur og spurningalista sem notaðir voru.  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferðin sem notast var við er megindleg viðhorfskönnun. 

Megindleg rannsóknaraðferð felst í því að safna tölulegum upplýsingum hjá 

ákveðnu úrtaki þar sem síðan er hægt að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á 

þýðið (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013) 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð vegna þess að leitast var 

við að fá heildaryfirlit yfir 18 ára og eldri framhaldsskólanema á Íslandi. 

Rannsóknin þurfti einnig á mörgum þátttakendum að halda og fljótlegt er 

að ná mörgum svörum á stuttum tíma.  

Spurningalistinn sem notaður var í rannsókninni var að mestu saminn af 

höfundi þessarar ritgerðar og innihélt 48 spurningar (sjá viðhengi 1). 

Spurningarnar voru samdar með bókina Handbók í aðferðafræði 

rannsókna til hliðsjónar en þar (Grétar Þór Eyþórsson, 2013) er að finna 

ýmsar reglur um það hvernig á að byggja upp spurningalista. Þegar 

spurningalistar eru búnir til skiptir orðalag miklu máli. Nauðsynlegt er að 

hafa einfalt og skýrt orðaval í spurningum og aðeins á að spyrja einnar 

spurningar í einu. Það sem einnig ber að varast við gerð spurningalista er að 

hafa tvöfalda neitun í spurningunni, það kann að valda misskilningi og 

ruglingi. Spurningalistinn sem notaður er í þessari rannsókn inniheldur ein-

ungis lokaðar spurningar. Lokaðar spurningar eru  spurningar þar sem tveir 

eða fleiri svarkostir eru gefnir upp og býðst svaranda ekki að velja önnur 

svör. Uppbygging og útlit spurningalistanna skiptir ekki síður máli þar sem 

spurningalistinn er verkfærið sem notað er til að afla upplýsinga. Hann þarf 

að vera byggður þannig upp að auðvelt sé að skilja hvernig hann virkar.  

Marktektarprófið sem notast var við í rannsókninni var t-próf tveggja 

óháðra úrtaka. Þetta próf var notað vegna þess að verið var að bera saman 

tvö úrtök (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Öryggisbilið sem notast er við er 

95% (p<0,05). 
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3.2 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni voru bæði piltar og stúlkur á þriðja og fjórða ári 

í fjórum framhaldsskólum. Þátttakendur voru alls 83 talsins en þar af voru 

32 piltar og 51 stúlkur. Þátttakendur voru allir á aldrinum 18 til 22 ára. Þrír 

af þeim framhaldsskólum sem voru með voru á höfuðborgarsvæðinu og 

einn á landsbyggðinni.  

3.3 Skólastjórnendur og kennarar 

Haft var samband við skólastjórnendur og rannsókninni lýst vel fyrir þeim. 

Skólastjórnendur skólanna gáfu rannsakanda samþykki sitt og gáfu honum 

samband við kennara. Kennarar leyfðu rannsakanda að leggja viðhorfs-

könnunina fyrir í einni kennslustund.    

3.4 Framkvæmd 

Rannsakandi fór í skólana fjóra og lagði spurningalistann fyrir. Einn bekkur 

úr hverjum skóla var valinn af handahófi en eitt skilyrði var þó og það var að 

nemendur urðu að vera á aldrinum 18 – 22 ára. Spurningalistinn var lagður 

fyrir í skólunum á tímabilinu 5. – 25. febrúar 2016. Svarhlutfall í könnuninni 

var 97,5%, einungis 2,5% neituðu þátttöku. Spurningalistinn fjallaði um 

afstöðu þátttakenda til siðferðis, heiðarleika og íþrótta og komið var inn á 

fimm megin þætti í spurningalistanum. Meðal þess sem spurt var um er 

tilgangur íþrótta, mikilvægi íþrótta, siðferði íþróttafólks, siðferði meðal 

þjálfara og kennara, siðferði stjórnenda í íþróttafélögum, peningar í 

íþróttum, sterar og lyf í íþróttum, trú og hjátrú í íþróttum (sjá Viðhengi 1). 

3.5 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS. Forritið er 

hugbúnaðarforrit sem notað er í háskólum um allan heim við úrvinnslu 

megindlegra gagna (Amalía Björnsdóttir, 2005). Búnar voru meðal annars til 

krosstöflur í SPSS auk þess sem töflur og myndir voru útfærðar í Microsoft 

Excel. Við skrif ritgerðar var notast við Microsoft Word og við skráningu 

heimilda var notast við EndNote Web.  
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4 Niðurstöður 

Við gagnaöflun rannsóknarinnar var farið í fjóra framhaldsskóla landsins, 

Landsbyggðarskóla, Höfuðborgarskóla 1, Höfuðborgarskóla 2 og 

Höfuðborgarskóla 3. Þar svöruðu nemendur spurningalista sem innihélt 48 

spurningar um afstöðu til siðferðis, heiðarleika og íþrótta. 

Niðurstöður sýna afstöðu nemenda á aldrinum 18-22 ára í þessum 

framhaldsskólum til siðferðis, heiðarleika og íþrótta, einnig er fjallað um 

afstöðu kynjanna til þessara þátta. 

4.1 Grunnupplýsingar þátttakenda 

Þátttakendur voru allt nemendur í framhaldsskólunum fjórum á aldrinum 

18-22 ára. Alls svöruðu 83 nemendur spurningalistanum í heild sinni. Í 

Landsbyggðarskólanum voru alls 10 karlar og 14 konur sem svöruðu, í 

Höfuðborgarskóla 1 svöruðu alls 8 karlar og 11 konur, í Höfuðborgarskóla 2  

svöruðu 5 karlar og 21 kona og í Höfuðborgarskóla 3 svöruðu 9 karlar og 5 

konur (sjá töflu 1).  

 

Þátttakendur voru beðnir um að svara því hvort að þeir æfðu íþróttir með 

íþróttafélagi og koma niðurstöður fram á mynd 1.  

 

 

 

 

Tafla 1. Tölur yfir hversu margir tóku þátt úr hverjum skóla.  
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Niðurstöður sína að 16% (n=13) þátttakenda æfa íþróttir með íþróttafélagi 

en 84% (n=70) þátttakenda æfa ekki íþróttir. 

4.2 Tilgangur og mikilvægi íþrótta 

Hér fyrir neðan koma niðurstöður úr spurningum sem fjalla um tilgang og 

mikilvægi íþrótta. 

Spurt var um áhrif íþróttaiðkunar á sjálfsmynd barna og koma 

niðurstöður fram í töflu 3. Samkvæmt niðurstöðum eru flestir sammála 

þeirri staðhæfingu að íþróttaiðkun hafi góð áhrif á sjálfsmynd barna. 

Afstaða kynja er svipuð og ekki er marktækur munur á niðurstöðum eftir 

kynjum. 

 

Mynd 1. Æfir þú íþróttir með íþróttafélagi?  

Tafla 2. Ertu sammála eða ósammála því að íþróttaiðkun hafi góð áhrif á sjálfs-
mynd barna? 



 

43 

 

Þátttakendur voru spurðir um áhrif íþróttaiðkunar á líkamlega heilsu 

einstaklings og koma niðurstöður fram í töflu 3. Niðurstöður sýna að  95,2% 

eru frekar eða mjög sammála. Afstaða kynja er svipuð og ekki er marktækur 

munur á niðurstöðunum þar sem p>0,405. 

 

Þátttakendur voru spurðir um áhrif íþróttaiðkunar á félagslega hegðun 

barna og unglinga og koma niðurstöður fram á mynd 2. 

 

Tafla 3. Ertu sammála eða ósammála því að íþróttaiðkun hafi góð áhrif á 
líkamlega heilsu einstaklinga? 

Mynd 2. Telur þú að íþróttaiðkun hafi góð áhrif á félagslega hegðun barna og 
unglinga. 
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Niðurstöður sýna að 97,5% (n=81) þátttakenda eru sammála þessari 

staðhæfingu en einungis 2,5% (n=2) þátttakenda svara neitandi. 

Þátttakendur voru spurðir hvort starfsemi íþróttahreyfingarinnar þyrfti 

að vera betur auglýst og koma niðurstöður fram á mynd 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður sýna að 91,5% (n=76) þátttakenda svara játandi en einungis 

8,5% (n=7) svara neitandi.  

Þátttakendur voru spurðir hvort íþróttahreyfingin leggi meiri áherslu á 

árangur í íþróttum eða að ná til allra iðkenda og koma niðurstöður fram í 

töflu 4. Meiri hluti þátttakenda eða 57,3% telja að íþróttahreyfingin leggi 

meiri áherslu á árangur. Afstaða kynja er svipuð og ekki er marktækur 

munur á niðurstöðum eftir kynjum. 

 

Mynd 3. Telur þú að íþróttahreyfingin þurfi að vera duglegri að 
auglýsa starfsemi sína og mikilvægi? 
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Tafla 4. Hvort telur þú að íþróttahreyfingin leggi meiri áherslu á árangur í 
íþróttum eða að ná til allra iðkenda? 

 

 

4.3 Siðferði í íþróttum 

Hér fyrir neðan koma svör við spurningum sem fjalla um siðferði í íþróttum, 

þá er verið að tala um siðferði stjórnenda í íþróttafélögum, siðferði 

íþróttakennara og íþróttaþjálfara og siðferði íþróttafólks.  

4.3.1 Siðferði sjórnenda í íþróttafélögum 

Þátttakendur voru spurðir hvort spilling fyrirfyndist meðal stjórnenda 

íþróttafélaga eða –sambanda og koma niðurstöður fram í töflu 5. 

Niðurstöður sýna að 68,7% þátttakenda telja svo vera. Þegar afstaða kynja 

er skoðuð kom í ljós munur á afstöðu þeirra (p=0,007)  

 

Þátttakendur voru spurðir hvort stjórnendur íþróttafélaga hafi persónu-

legan hag sinn að leiðarljósi við samningsborðið fremur en félagsins og 

koma niðurstöður fram í töflu 6. Meiri hluti þátttakenda eða 61,5% telja það 

frekar eða mjög líklegt. Ef skoðuð er afstaða kynjanna telja 76% pilta og 

Tafla 5. Telur þú að spilling fyrirfinnist meðal stjórnenda íþróttafélaga eða –
sambanda. 
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55,2% stúlkna það frekar eða mjög líklegt, ekki er marktækur munur á 

niðurstöðum. 

 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort stjórnendur íþróttafélaga séu sanngjarnir 

gagnvart iðkendum og koma niðurstöður fram í töflu 7. Ef afstaða kynja er 

skoðuð má sjá að 56% pilta og 32,7% stúlkna telja þá frekar eða mjög 

sanngjarna, niðurstöður eru ekki marktækar. 

 

Tafla 7. Hvort telur þú að stjórnendur íþróttafélaga séu sanngjarnir eða 
ósanngjarnir gagnvart iðkendum? 

 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort spilling fyrirfyndist frekar meðal karlkyns 

eða kvenkyns stjórnenda og niðurstöður má sjá í töflu 8. Niðurstöður sýna 

að meirihluti þátttakenda eða 63,9% telja að spilling fyrirfinnist frekar 

meðal karlkyns stjórnenda. Afstaða kynja er svipuð og niðurstöður eru ekki  

marktækar marktækar varðandi mun kynjanna. 

 

Tafla 6. Hvort telur þú líklegt eða ólíklegt að stjórnendur íþróttafélaga hafi persónu- 
legan hag sinn að leiðarljósi við samningsborðið fremur en félagsins. 
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Tafla 8. Hvort telur þú að spilling fyrirfinnist frekar meðal karlkyns eða kvenkyns 
stjórnenda innan íþróttahreyfingarinnar. 

 

 

4.3.2 Siðferði íþróttakennara 

Þátttakendur voru spurðir um heiðarleika íþróttakennara og niðurstöður má 

sjá í töflu 9. Meirihluti þátttakenda eða 74,5% telja íþróttakennara vera 

frekar eða mjög heiðarlega. Þegar litið er á afstöðu kynjanna þá er hún mjög 

svipuð og ekki er marktækur munur á niðurstöðum. 

 

 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort karlkyns eða kvenkyns íþróttakennarar 

væru heiðarlegri og niðurstöður má sjá í töflu 10. Meiri hluti þátttakenda 

töldu báða hópa vera svipaða eða 79,5%. Afstaða kynja er svipuð og eru 

niðurstöður ekki marktækar. 

 

Tafla 9. Hvort telur þú að íþróttakennarar séu almennt heiðarlegir eða 
óheiðarlegir? 
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Tafla 10. Hvort telur þú að karlkyns eða kvenkyns íþróttakennarar séu heiðar-
legri? 

  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu að íþróttakennurum væri annt 

um nemendur sína og niðurstöður má sjá á mynd 4. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður sýna að 92,8% (n=77) þátttakenda svara spurningunni játandi á 

meðan að 7,2% (n=6) svara spurningunni neitandi. 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu íþróttakennara vera 

sanngjarna eða ósanngjarna gagnvart nemendum sínum og niðurstöður má 

Mynd 4. Telur þú að íþróttakennurum sé annt um nemendur sína? 
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sjá í töflu 11. Meirihluti eða 75,9% þátttakenda telja íþróttakennara frekar 

eða mjög sanngjarna. Afstaða kynjanna er svipuð og eru niðurstöður ekki 

marktækar milli kynja. 

Tafla 11. Hversu sanngjanir eða ósanngjarnir telur þú að íþróttakennarar séu 
gagnvart nemendum sínum? 

 

 

Þátttakendur voru spurðir um tillitssemi íþróttakennara gagnvart 

nemendum sínum og niðurstöður má sjá í töflu 12. Niðurstöður sína að 

77,1% þátttakanda telja íþróttakennara vera frekar eða mjög tillitssama. 

Niðurstöðurnar sýna ekki marktækan mun milli kynja. 

 

Tafla 12. Telur þú að íþróttakennarar séu tillitssamir eða tillitslausir við nemendur 
sína? 

 

 

4.3.3 Siðferði íþróttaþjálfara 

Þátttakendur voru spurðir um heiðarleika íþróttaþjálfara og niðurstöður má 

sjá í töflu 13. Niðurstöður sýna að meirihluti eða 55,4% telja þjálfara hjá 

íþróttafélögum frekar eða mjög heiðarlega. Afstaða kynja er mjög svipuð og 

ekki fannst marktækur munur.  
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Tafla 13. Hvort telur þú að þjálfarar íþróttafélaga séu almennt heiðarlegir eða 
óheiðarlegir? 

 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort kvenkyns eða karlkyns þjálfarar væru 

heiðarlegri og niðurstöður má sjá í töflu 14. Niðurstöður sýna að 68,7% 

þátttakenda telja báða hópa vera svipaða. Niðurstöður eru ekki marktækar 

varðandi samanburð kynjanna. 

 

Tafla 14. Hvort telur þú að karlkyns eða kvenkyns íþróttaþjálfarar séu heiðarlegri? 

 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu að íþróttaþjálfurum væri annt 

iðkendur sína og má sjá niðurstöður á mynd 5. 
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Mynd 5. Telur þú að íþróttaþjálfurum sé annt um iðkendur sína? 

 

Niðurstöður sýna að 94% (n=78) þátttakenda svara játandi og einungis 6% 

(n=5) svara því neitandi. 

Þátttakendur voru spurðir hvort að þeir teldu íþróttaþjálfara sanngjarna 

eða ósanngjarna gagnvart iðkendum sínum og niðurstöður má sjá í töflu 15. 

Niðurstöður sýna að 79,5% þátttakenda telja íþróttaþjálfara frekar eða mjög 

sanngjarna. Niðurstöðurnar eru ekki marktækar varðandi kynin. 

 

 

Tafla 15. Hversu sanngjarnir eða ósanngjarnir telur þú að íþróttaþjálfarar séu 
gagnvart iðkendum sínum? 
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Þátttakendur voru spurðir um tillitssemi íþróttaþjálfara gagnvart iðkendum 

sínum og niðurstöður má sjá í töflu 16. Niðurstöður sýna að 68,3% 

þátttakenda telja íþróttaþjálfara frekar eða mjög tillitssama við iðkendur 

sína. Niðurstöðurnar eru ekki marktækar varðandi kynin. 

Tafla 16. Telur þú að íþróttaþjálfarar séu tillitssamir eða tillitslausir við iðkendur 
sína? 

 

 

4.3.4 Siðferði íþróttafólks 

Þátttakendur voru spurðir hvort það væri í lagi að íþróttafólk bryti af sér í 

þágu íþróttarinnar og niðurstöður má sjá í töflu 17. Niðurstöður sýna að 

meirihluti eða 68,6% eru frekar eða mjög ósammála. Þegar afstaða kynja er 

skoðuð má sjá að 32% pilta eru frekar eða mjög sammála á meðan einungis 

1,7% stúlkna eru frekar sammála en marktækur munur er á afstöðu kynja 

(p=0,0004) 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu íþróttamenn góðar fyrirmyndir 

og niðurstöður má sjá í töflu 18. Ekki eru þó niðurstöður marktækar þegar 

afstaða kynjanna er skoðuð. 

Tafla 17. Ert þú sammála eða ósammála því að íþróttamenn megi brjóta af sér ef 
það er í þágu íþróttarinnar? 
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Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu að íþróttamenn sýndu almennt 

drengskap og heiðarleika og niðurstöður má sjá í töflu 19. Ef skoðuð er 

afstaða kynja telja 48% pilta og 27,6% stúlkna að svo sé, þó tölfræðilegan 

mun sé ekki að finna. 

 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort karlkyns eða kvenkyns íþróttamenn sýni  

meiri drengskap og heiðarleika og niðurstöður má sjá í töflu 20. Niðurstöður 

sýna að meirihluti eða 53% þátttakenda telja að báðir hópar séu svipaðir. 

Niðurstöðurnar eru ekki marktækar varðandi kynin. 

 

 

Tafla 18. Ert þú sammála eða ósammála því að íþróttamenn séu góðar 
fyrirmyndir? 

Tafla 19. Telur þú að íþróttamenn sýni almennt drengskap og heiðarleika? 
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Þátttakendur voru spurðir hvort drengskapur og heiðarleiki sé meiri eða 

minni innan íþróttahreyfingarinnar en meðal annarra í samfélaginu og 

niðurstöður má sjá í töflu 21. Niðurstöður sýna að meirihluti eða 79,3% 

þátttakenda telja að báðir hópar séu svipaðir. Ekki er marktækur munur 

milli kynja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Peningar í íþróttum 

Í þessum kaflahluta er fjallað um niðurstöður spurninga um peninga í 

íþróttum. 

Tafla 20. Hvort telur þú að karlkyns eða kvenkyns íþróttamenn sýni almennt 
meiri drengskap og heiðarleika? 

Tafla 21. Telur þú að drengskapur og heiðarleiki sé meiri eða minni innan 
íþróttahreyfingarinnar en meðal annarra í samfélaginu? 
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Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu að íslenska ríkið ætti að veita 

meira fé til íþróttaiðkunar barna og unglinga og niðurstöður má sjá í töflu 

22. Niðurstöður sýna að meirihluti eða 78,3% þátttakenda eru fylgjandi. 

Afstaða kynja er svipuð og niðurstöður sýna að ekki er marktækur munur. 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir telji að afreksíþróttamenn eigi að fá 

greitt fyrir að stunda íþrótt sína og niðurstöður má sjá í töflu 23. Niður-

stöður sýna að meirihluti eða 72,3% þátttakenda eru fylgjandi því. Afstaða 

kynja er svipuð og ekki er um marktækan mun að ræða.  

 

 

Tafla 22. Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) því að íslenska ríkið veiti meira fé til 
íþróttaiðkunar barna og unglinga? 

Tafla 23. Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) því að afreksíþróttamenn fái greitt fyrir 
að stunda íþrótt sína? 
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Þátttakendur voru spurðir um þróun peningamála í íþróttum nútímans og 

hvort það væri ákjósanlegt að peningar skiptu meira máli nú en áður og 

niðurstöður má sjá á mynd 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niðurstöður sýna að 59% (49) þátttakenda svara játandi og 39,8% (33) 

þátttakenda svara neitandi en 1,2% (1) svaraði þessari spurningu ekki. 

Þátttakendur voru spurðir um launamismun milli kynjanna í íþróttum og 

niðurstöður má sjá í töflu 24. Afstaða kynja vekur athygli en 32% karla svara 

að það sé eðlilegt á móti 1,7% kvenna, niðurstöður eru ekki marktækar 

varðandi kynin. 

Mynd 6. Er sú þróun peningamála í íþróttum nútímans að peningar skipta 
æ meira máli ákjósanleg? 

Tafla 24. Telur þú eðlilegt eða óeðlilegt að laun karla séu almennt hærri í 
íþróttum en laun kvenna? 



 

57 

 

Þátttakendur voru spurðir um launamismun í hópíþróttum og einstaklings-

íþróttum og niðurstöður má sjá í töflu 25. Ef skoðuð er afstaða kynjanna má 

sjá að 48% pilta telja það eðilegt á meðan að einungis 3,4% stúlkna telja það 

eðlilegt. Hér er að finna marktækan mun á afstöðu kynjanna (p=0,027).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu að peningar hefðu áhrif á liðaval 

íþróttfólks og niðurstöður má sjá í töflu 26. Niðurstöður sýna að 86,8% 

þátttakenda telja það frekar eða mjög líklegt. Afstaða kynja er svipuð og 

niðurstöður eru ekki marktækar. 

 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort peningar hafi áhrif á viðhorf íþrótta-

mannsins til íþróttarinnar og niðurstöður má sjá í töflu 27. Niðurstöður sýna 

að 59% þátttakenda telja það frekar eða mjög líklegt. Afstaða kynjanna er 

nokkuð ólík en 40% pilta telja það frekar eða mjög líklegt á meðan að 67,3% 

Tafla 25. Telur þú eðlilegt eða óeðlilegt að laun íþróttamanna í hóp-
íþróttum séu almennt hærri en laun í einstaklingsíþróttum? 

Tafla 26. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að peningar hafi áhrif á liðaval 
íþróttafólks? 
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stúlkna telja það frekar eða mjög líklegt, hér er að finna marktækan mun á 

svörum kynjanna (p=0,0003). 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort að of mikilir peningar væru í íþróttum 

almennt og niðurstöður má sjá í töflu 28. Niðurstöður sýna að 47% 

þátttakenda eru frekar eða mjög sammála. Niðurstöðurnar eru ekki 

marktækar varðandi kynin. 

 

 

 

 

 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu peninga almennt til skaða fyrir 

íþróttir og niðurstöður má sjá í töflu 29. Niðurstöður sýna að 53% þátt-

takenda eru hvorki sammála né ósammála. Afstaða kynja er svipuð og ekki 

er að finna marktækan mun á svörum kynjanna. 

 

Tafla 27. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að peningar hafi áhrif á viðhorf 
íþróttamannsins til íþróttarinnar? 

Tafla 28. Ertu sammála eða ósammála því að of miklir peningar séu í íþróttum 
almennt? 
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4.5 Sterar og lyf í íþróttum 

Hér fyrir neðan koma svör við spurningum sem fjalla um stera og önnur lyf í 

íþróttum.  

Þátttakendur voru spurðir um fæðubótarefni í þeim tilgangi að ná betri 

árangri í íþróttum og niðurstöður má sjá í töflu 30. Niðurstöður sýna að 

39,8% þátttakenda eru fremur eða mjög fylgjandi. Niðurstöður eru ekki 

marktækar varðandi kynin. 

 

 

Þátttakendur voru spurðir um notkun ólöglegra efna á borð við anabólíska 

stera til að ná betri árangri og niðurstöður má sjá í töflu 31. Niðurstöður 

sýna að 81,9% þátttakenda eru fremur eða mjög andvíg. Afstaða kynjanna 

er fremur ólík en 16% pilta eru fremur eða mjög fylgjandi en einungis 1,7% 

kvenna eru fremur eða mjög fylgjandi, marktækur munur er á svörum 

kynjanna (p=0,018). 

Tafla 29. Ertu sammála eða ósammála því að peningar séu almennt til skaða fyrir 
íþróttir? 

Tafla 30. Ert þú fylgjandi eða andvíg(ur) því að nota fæðubótarefni til þess að ná 
betri árangri í íþróttum? 
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Þátttakendur voru spurðir um notkun annara ólöglegra lyfja eða efna til að 

bæta árangur í íþróttum og niðurstöður má sjá í töflu 32. Þegar afstaða 

kynja var skoðuð kom í ljós marktækur munur (p=0,0002) en 32% pilta eru 

fremur eða mjög fylgjandi á meðan engin (0%) stúlka er fremur eða mjög 

fylgjandi. 

 

 

Þátttakendur voru spurðir um afstöðu til lyfjaprófana í keppnisgreinum og 

má sjá niðurstöður í töflu 33. Niðurstöður sýna að 84,3% þátttakenda eru 

fremur eða mjög fylgjandi lyfjaprófunum í keppnisgreinum. Niðurstöðurnar 

eru ekki marktækar varðandi kynin. 

Tafla 31. Ert þú fylgjandi eða andvíg(ur) því að nota ólögleg efni á borð við 
anabólíska stera til þess að ná betri árangri í íþróttum? 

Tafla 32. Ert þú fylgjandi eða andvíg(ur) því að nota önnur lyf eða efni til þess að 
ná betri árangri í íþróttum? 
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Þátttakendur voru spurðir hvort eftirlit með lyfjanotkun þurfi að vera meira 

í keppnisgreinum og niðurstöður má sjá í töflu 34. Niðurstöður sýna að 

meirihluti eða 69,8% þátttakenda eru frekar eða mjög sammála. Afstaða 

kynja er svipuð og ekki fannst marktækur munur milli kynja.  

 

 

4.6 Hjátrú í íþróttum  

Hér fyrir neðan koma svör við spurningum sem fjalla um hjátrú í íþróttum. 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir teldu íþróttamenn vera hjátrúafulla 

og niðurstöður má sjá í töflu 35. Niðurstöður sýna að meirihluti eða 59% 

þátttakenda eru hlutlaus. Niðurstöðurnar eru ekki marktækar varðandi 

kynin. 

Tafla 33. Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) lyfjaprófum í keppnisgreinum? 

Tafla 34. Telur þú að eftirlitið með lyfjanotkun þurfi að vera meira í 
keppnisgreinum? 
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Þátttakendur voru spurðir um áhrif hjátrúar á íþróttir og niðurstöður má sjá 

í töflu 36. Niðurstöður sýna að meirihluti eða 67,5% þátttakenda telja það 

hvorki hafa jákvæð né neikvæð áhrif. Niðurstöðurnar eru ekki  marktækar 

varðandi kynin. 

 

 

Þátttakendur voru spurðir um hjátrú meðal íþróttaáhugamanna og niður-

stöður má sjá í töflu 37. Niðurstöður sýna að 43,4% telja íþróttaáhugamenn 

ekki vera hjátrúafulla. Afstaða kynja er svipuð og ekki er marktækur munur 

á svörum. 

 

Tafla 35. Telur þú að íþróttafólk sé hjátrúafullt? 

Tafla 36. Telur þú að hjátrú hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á íþróttafólk? 
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Tafla 37. Telur þú að íþróttaáhugamenn séu hjátrúafullir 
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5 Umræður 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna afstöðu 18-22 ára 

nemenda í fjórum skólum á framhaldsskólastigi til siðferðis, heiðarleika og 

íþrótta og að kanna afstöðu kynjanna til þessara þátta. Var hugmyndin sú 

að leita að vísbendingum um hvort þau svör sem fengjust væru líkleg til að 

geta gilt um aðra framhaldsskólanema. 

Þegar litið er á fyrri rannsóknarspurningu sem sett var fram í byrjun 

þessarar rannsóknar má sjá að hún fjallar um hver afstaða þessara 

nemenda sé til þátta sem tengjast siðferði, heiðarleika og íþróttum. 

Samkvæmt þessari rannsókn voru þátttakendur almennt jákvæðir í garð 

þessara þátta, það er að segja hlynntir sem mestu siðferði. 

Seinni rannsóknarspurningin sem sett var fram fjallaði um hver afstaða 

kynjanna sé til ofangreindra þátta. Samkvæmt þessari rannsókn var afstaða 

kynjanna ólík á nokkrum sviðum. En marktækan mun var að finna á milli 

kynjanna í spurningum sem tengdust spillingu, lagabrotum, peningum og 

ólöglegum lyfjum.  

Niðurstaða þessarar rannsóknar er að afstaða til siðferðis, heiðarleika og 

íþrótta er almennt nokkuð jákvæð. Afstaða kynjanna er ólík á ýmsum 

sviðum eins og fram hefur komið.  

Íþróttaþátttaka hefur vaxið ört á síðast liðnum árum. Þessi aukna 

þátttaka hefur verið mikil í íþróttum barna og unglinga en í dag er það lang 

stærstur hluti þeirra þátttakenda sem eru í skipulögðu íþróttastarfi. 

Ástæður ungs fólks fyrir þátttöku í skipulögðu íþróttastarfi má rekja til 

jákvæðs viðhorfs um slíkt starf (Viðar Halldórsson, 2014).  

Það að börn og unglingar hafi jákvætt viðhorf í garð íþrótta almennt 

skiptir miklu máli þegar kemur að því að stunda íþróttir. Ef að viðhorfið er 

neikvætt í garð íþrótta er hugsanlegt að einstaklingur byrji aldrei að stunda 

íþróttir eða hreyfingu. Ef viðkomandi stundar hreyfingu og viðhorfið er 

neikvætt er hætta á að hann hætti ástundun sinni. Mikilvægi íþrótta eru 

margskonar, það að stunda íþróttir hefur góð áhrif á líkamlega, andlega sem 

og félagslega heilsu einstaklings. Íþróttir byggja upp sjálfstraust barna og 

unglinga, einnig hafa íþróttir gott forvarnargildi gegn notkun ólöglegra efna 

(Penedo, 2005).  
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Það eru ýmsir þættir sem hafa áhrif í íþróttum, meðal annars 

íþróttaþjálfarar, íþróttarkennarar, siðferði, peningar, hjátrú og í einhverjum 

tilfellum lyfjamisnotkun. Íþróttaþjálfarar og íþróttakennarar geta skipt miklu 

máli í lífi barna og unglinga, það er litið upp til þeirra og þeir geta haft áhrif 

á framtíð iðkenda sinna (Janus Guðlaugsson, 2003). Heiðarleiki og gott 

siðferði skiptir sköpum í íþróttum. Séu þeir þættir ekki til staðar getur það 

haft mikil áhrif á leikinn. Áhrifin eru slæm, bæði á þann sem brýtur af sér og 

á aðra keppendur (Prasad, 2012).  

Eins og fram hefur komið er afstaða til siðferðis, heiðarleika og íþrótta 

nokkuð jákvæð samkvæmt. þessari rannsókn. Erlend rannsókn skoðaði 

afstöðu ungs fólks til íþrótta og þar voru niðurstöðurnar svipaðar. Afstaðan 

var jákvæð til íþrótta almennt og niðurstöðurnar leiddu í ljós að þeir sem 

höfðu jákvæða afstöðu til íþrótta voru líklegri til þess að hreyfa sig meira en 

aðrir eftir 5 og 10 ár (Graham, Sirard og Neumark-Sztainer, 2010). 

Afstaða kynjanna til siðferðis, heiðarleika og íþrótta er ólík. Rannsókn 

sýnir að siðferðisleg hugsun pilta og stúlkna er ólík sem og afstaða þeirra til 

réttlætis. Þessi rannsókn styður við aðrar rannsóknir, það er að siðferðisleg 

hugsun stúlkna er meiri heldur en hjá piltum (Beller og Stoll, 1995; Sagoe, 

Torsheim, Molde, Andreassen og Pallesen, 2015). Hins vegar eru einnig til 

rannsóknir sem styðja ekki þá niðurstöðu að siðferðisleg viðmið stúlkna séu 

hærri heldur en hjá piltum, heldur eru niðurstöðurnar þveröfugar (Gilligan, 

1977; Haan, 1977; Rest, 1986).  

Lyfjamisnotkun í íþróttum hefur neikvæð áhrif á staðalímynd íþrótta. 

Íþróttamenn eru fyrirmyndir fyrir börn og ungmenni og eru samfélagslega 

ábyrgir fyrir því að sinna sínu starfi eða áhugamáli með heiðarleika að 

leiðarljósi. Lyfjamisnotkun hefur einnig slæm áhrif á heilsu íþróttamanna og 

gefur leikmanni ósanngjarnt forskot á aðra keppendur (Dimant og 

Deutscher, 2015). 

Þegar litið er á afstöðu kynja til lyfjanotkunar kemur fram í þessari 

rannsókn að piltar eru almennt minna á móti lyfjanotkun heldur en stúlkur. 

Sagoe og fleiri (2015) komust að sömu niðurstöðu að stúlkur eru almennt 

meira á móti lyfjanotkun heldur en piltar (Sagoe, Molde, Andreassen, 

Torsheim og Pallesen, 2014; Sagoe o.fl., 2015).   

Niðurstöður þessarar rannsóknar er sú að bæði kyn hafa jákvæða 

afstöðu til íþrótta. Erlendir rannsakendur hafa borið saman viðhorf pilta og 



 

67 

stúlkna til íþrótta, piltar sýna jákvæðari afstöðu til þeirra íþrótta sem eru 

krefjandi og frekar hættulegar, hins vegar sýna stúlkur jákvæðari afstöðu til 

útlitsgreina (Birtwistle og Brodie, 1991; Hicks, Wiggins, Crist og Moode, 

2001; JSEP, 2014).  

Rannsókn hefur sýnt fram á að börn sem eiga vel menntaða forelda séu 

líklegri til að stunda íþróttir heldur en börn sem eiga foreldra með minni 

menntun (Viðar Halldórsson, 2014). Áhugavert er að skoða betur hvort það 

sé vegna neikvæðrar afstöðu foreldra til íþrótta. Fjárhagsstaða og hvatning 

forelda skiptir miklu máli, börn með vel stæða forelda og sem fá miklu 

hvatningu eru miklu líklegri til að stunda íþróttir heldur en þau börn sem 

eiga verr stæða forelda og fá litla sem enga hvatningu (Viðar Halldórsson, 

2014).  

Helsti styrkleiki rannsóknarinnar er spurningalistinn, hann er gríðarlega 

víðtækur og kemur inn á flest það sem tengist siðferði, heiðarleika og 

íþróttum. Þetta er tímamótarannsókn, en um efni af þessu tagi hefur ekki 

verið fjallað í háa herrans tíð. Mikið er hins vegar til um viðhorf fornmanna.  

Veikleikar rannsóknarinnar voru þeir að ekki voru nægilega margir 

þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni til að hægt sé að alhæfa neitt um 

aðra en þá sem tóku þátt í henni. Rannsóknin hefði styrkst til muna ef fleiri 

skólar hefðu tekið þátt. Annar veikleiki var sá að mun færri karlar tóku þátt í 

rannsókninni en konur og því er erfitt að bera saman afstöðu kynjanna. 

Ástæða þess að karlar eru fáir getur komið til vegna þess að þeim hefur 

fækkað mikið í framhaldsskólum landsins og eru þeir færri en konur 

(Viðskiptablaðið, 2013).  

Ein af ástæðum þess að úrtakið var ekki stærra er sú hversu erfitt var að 

ná sambandi við stjórnendur skólanna. Það er ekki mjög vænlegt til 

árangurs að gera rannsókn í skólum og gæti ástæðan mögulega verið sú hve 

margir háskólanemar gera rannsóknir sínar í skólum. 

Áhugavert væri að framkvæma stærri rannsókn þessu tagi þar sem 

úrtakið væri mun stærra og fleiri skólar tækju þátt úr öllum landshlutum. Þá 

væri til dæmis hægt að bera saman afstöðu þeirra sem búa í höfuðborginni 

og afstöðu þeirra sem búa á landsbyggðinni. 

Það er full ástæða til að kanna viðhorf sem flestra hópa samfélagsins á 

Íslandi til íþrótta, íþróttamanna, íþróttafélaga, íþróttasambanda, íþrótta-

greina, íþróttaþjálfara íþróttakennara, íþróttafréttamanna, íþrótta-
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fræðimanna, íþróttastjórnenda og athuga hvort sambærilegar niðurstöður 

fáist þegar úrtakið er mun fjölmennara. Slík nálgun er einnig mikilvæg í ljósi 

vinsælda íþróttanna og vegna afar mikillar þátttöku barna og unglinga í 

íþróttum. 
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6 Lokaorð 

Afstaða til siðferðis, heiðarleika og íþrótta er mikilvægt viðfangsefni til að 

efla hreyfingu barna og unglinga. Ef einstaklingur hefur ekki jákvæða 

afstöðu til íþrótta eru litlar líkur á að hann stundi íþróttir. Hvers konar 

breytingum þurfum við að koma á til að bæta afstöðu til íþrótta? Fyrst og 

fremst væri hægt að auka vægi þessara þátta í námi, bæði hjá íþrótta-

kennurum og þjálfurum en eins og fram hefur komið í ritgerðinni hafa 

íþróttakennarar og þjálfarar mikil áhrif á afstöðu nemenda sinna.  

Börn sem upplifa skólaíþróttir á jákvæðan hátt eru líklegri til þess að 

stunda íþróttir eftir skóla. Til þess að börn upplifi skólaíþróttir á jákvæðan 

hátt þurfa íþróttakennarar, og hið sama gildir um þjálfara, að sýna öllum 

nemendum áhuga því að þeim sem finnast skólaíþróttir leiðinlegar finnst 

kennarinn oftast aðeins sýna þeim áhuga sem eru góðir í íþróttum. Annað 

sem íþróttakennarar þurfa að vara sig á er að sum börn kvarta um hversu 

auðvelt sé að komast undan því að taka þátt í skólaíþróttum og einnig 

verður að muna að skólaíþróttir eiga að vera skemmtilegar (Attitudes to 

School Sport, 2011).  

Þegar markmið eru sett um að bæta afstöðu barna og unglinga til íþrótta 

skiptir miklu máli hvaða afstöðu foreldrar hafa til íþrótta. Í erlendri 

rannsókn var kannað hvernig foreldrar líta á mikilvægi skólaíþrótta í 

samanburði við önnur fög. Niðurstöðurnar voru þær að flestir foreldrar 

töldu skólaíþróttir vera síður mikilvægar en aðrar greinar eins og til dæmis 

stærðfræði (Tannehill, Romar, O'Sullivan, England og Rosenberg, 1994). 

Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar sést að margir foreldar hafa ekki 

mikið álit á mikilvægi skólaíþrótta og þar af leiðandi er líklegt að börnin 

þeirra séu sömu skoðunar.  

Eins og fram hefur komið eru veikar hliðar rannsóknarinnar þær að 

úrtakið var ekki nægilega stórt og hefðu karlar þurft að vera fleiri. Ef þessi 

atriði hefðu verið í lagi hefði styrkur rannsóknarinnar verið mun meiri.  

Æskilegt væri að gera stærri könnun á afstöðu 18–22 ára framhalds-

skólanema til siðferðis, heiðarleika og íþrótta. Könnunin þyrfti að vera vel 

dreifð og ná til allra landshluta. Einnig þyrfti að kanna afstöðu foreldra til 

þessara þátta þannig að hægt væri að bera saman niðurstöður um afstöðu 

foreldra annars vegar og barnanna hins vegar til þátttöku þeirra í íþróttum. 

Loks væri lærdómsríkt fyrir alla sem koma að íþróttum á einhvern hátt að 
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gerð verði almenn könnun á afstöðu sem flestra hópa samfélagsins til 

siðferðis, heiðarleika og íþrótta, bæði fólks sem ekki á neina aðkomu að 

íþróttum og fólks sem er á einhvern hátt tengt íþróttum, með eigin iðkun 

eða á annan hátt.  

Þeir sem koma að íþróttaiðkun barna og unglinga ættu að staldra örlítið 

við og spyrja sig að því hvort það sem þeir eru að gera sé nógu gott, 

fjölbreytt og krefjandi til þess að viðhalda áhuga og þá um leið efla jákvæða 

afstöðu til íþrótta og hreyfingar.   
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Fylgiskjal 1 

Spurningarlisti um viðhorf til íþrótta 

Þessi spurningalisti er hluti af lokaverkefni til M.Ed.-prófs í Íþrótta- og 

heilsufræðum við Háskóla Íslands. Með þessum spurningarlista er verið að 

kanna viðhorf hina ýmsu hópa til íþrótta. Spurningarlistinn er nafnlaus og 

ekki hægt að rekja til einstaklinga á nokkurn hátt. Ábyrgðarmaður er Sóley 

Kristmundsdóttir og leiðbeinandi er dr. Guðmundur Sæmundsson. 

Grunnspurningar 

1. Hvað ertu gamall/gömul? 

 17 ára eða yngri  

 18-22 ára 

 23-30 ára   

 31-40 ára 

 41-50 ára  51-60 ára 

 61 árs eða eldri   

 
2. Ertu karl eða kona?  

 Karl  

 Kona 

 
3. Æfir þú íþróttir með íþróttafélagi?  

 Já  

 Nei 

 
4. Stundar þú hreyfingu utan íþróttafélags? 

 Já  

 Nei 

Viðhorfsspurningar 

 
5. Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) því að íslenska ríkið veiti meira fé til 

íþróttaiðkunar barna og unglinga? 

 Fylgjandi  

 Hvorki fylgjandi né andvíg(ur)  

 Andvíg(ur) 
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6. Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) því að afreksíþróttamenn fá greitt 

fyrir að stunda íþrótt sína? 

 Fylgjandi 

 Hvorki fylgjandi né andvíg(ur)  

 Andvíg(ur) 

 

7. Er sú þróun peningamála í íþróttum nútímans að peningar skipti æ 

meira máli ákjósanleg? 

 Já  

 Nei 

 

8. Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) því að íslenska ríkið veiti meira fé til 

afreksíþrótta? 

 Fylgjandi  

 Hvorki fylgjandi né andvíg(ur)  

 Andvíg(ur) 

 
9. Telur þú eðlilegt eða óeðlilegt að laun karla séu almennt hærri í 

íþróttum en laun kvenna? 

 Eðlilegt 

 Óeðlilegt 

 Hlutlaus 

 
10. Telur þú eðlilegt að laun íþróttamanna í hópíþróttum almennt séu 

hærri en laun í einstaklingsíþróttum? 

 Eðlilegt 

 Óeðlilegt 

 Hlutlaus 

 
11. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að peningar hafi áhrif á liðaval 

íþróttamanns? 

 Mjög líklegt 

 Frekar líklegt 

 Hvorki líklegt né ólíklegt  

 Frekar ólíklegt  

 Mjög ólíklegt  



 

80 

 
12. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að peningar hafi áhrif á viðhorf 

íþróttamanns til íþróttarinnar ? 

 Mjög líklegt 

 Frekar líklegt  

 Hvorki líklegt né ólíklegt 

 Frekar ólíklegt  

 Mjög ólíklegt 

 

 
13. Ertu sammála eða ósammála því að of miklir peningar séu í 

íþróttum almennt ? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála  

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 
14. Ertu sammála eða ósammála því að peningar séu almennt til 

skaða fyrir íþróttir? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála  

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 
15. Telur þú að spilling fyrirfinnist meðal stjórnenda íþróttafélaga eða 

-sambanda? 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki  
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16. Hvort telur þú að spilling fyrirfinnist frekar meðal karlkyns eða 

kvenkyns stjórnenda innan íþróttahreyfingarinnar? 

 Karlkyns stjórnenda 

 Kvenkyns stjórnenda  

 Báðir hópar svipaðir 

 

17. Hvort telur þú það líklegt eða ólíklegt að stjórnendur íþróttafélaga 

hafi persónulegan hag sinn að leiðarljósi við samningarborðið 

fremur en félagsins? 

 Mjög líklegt  

 Frekar líklegt 

 Hlutlaus  

 Frekar ólíklegt  

 Mjög ólíklegt 

 
18. Hvort telur þú að stjórnendur íþróttafélaga séu sanngjarnir eða 

ósanngjarnir gagnvart iðkendum? 

 Mjög sanngjarnir  

 Frekar sanngjarnir  

 Hvorki sanngjarnir né ósanngjarnir 

 Frekar ósanngjarnir  

 Mjög ósanngjarnir 

 

 
19. Telur þú að íþróttamenn séu hjátrúafullir?  

 Já  

 Nei 

Hlutlaus 

 
20. Telur þú að hjátrú hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á íþróttamenn? 

 Jákvæð 

 Hvorki jákvæð né neikvæð 

 Neikvæð 
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21. Telur þú að íþróttaáhugamenn séu hjátrúafullir?  

 Já  

 Nei 

 Hlutlaus 

 
22. Hvort telur þú að íþróttakennarar séu almennt heiðarlegir eða 

óheiðarlegir? 

 Mjög heiðarlegir  

 Frekar heiðarlegir  

 Hvorki heiðarlegir né óheiðarlegir 

 Frekar óheiðarlegir  

 Mjög óheiðarlegir 

 
23. Hvort telur þú að karlkyns eða kvenkyns íþróttakennarar séu 

heiðarlegri? 

 Karlkyns kennarar 

 Kvenkyns kennarar 

 Báðir hópar svipaðir 

 
24. Hvort telur þú að þjálfarar íþróttafélaga séu almennt heiðarlegir 

eða óheiðarlegir? 

 Mjög heiðarlegir  

 Frekar heiðarlegir  

 Hvorki heiðarlegir né óheiðarlegir 

 Frekar óheiðarlegir  

 Mjög óheiðarlegir 

 
25. Hvort telur þú að karlkyns eða kvenkyns íþróttaþjálfarar  séu 

heiðarlegri? 

 Karlkyns íþróttaþjálfarar  

 Kvenkyns íþróttaþjálfarar  

 Báðir hópar svipaðir 
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26. Telur þú að íþróttakennurum sé annt um nemendur sína? 

 Já  

 Nei 

 

27. Telur þú að íþróttaþjálfurum sé annt um iðkendur sína? 

 Já  

 Nei  

 
28. Hversu sanngjarnir eða ósanngjarnir telur þú að íþróttakennarar 

séu gagnvart nemendum sínum? 

 Mjög sanngjarnir  

 Frekar sanngjarnir  

 Hvorki sanngjarnir né ósanngjarnir 

 Frekar ósanngjarnir  

 Mjög ósanngjarnir 

 
29. Hversu sanngjarnir eða ósanngjarnir telur þú að íþróttaþjálfarar 

séu gagnvart iðkendum sínum? 

 Mjög sanngjarnir  

 Frekar sanngjarnir  

 Hvorki sanngjarnir né ósanngjarnir 

 Frekar ósanngjarnir  

 Mjög ósanngjarnir 

 
30. Telur þú að íþróttakennarar séu tillitssamir eða tillitslausir við 

nemendur sína? 

 Mjög tillitssamir  

 Frekar tillitssamir 

 Hvorki tillitssamir né tillitslausir 

 Frekar tillitslausir  

 Mjög tillitslausir 
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31. Telur þú að íþróttaþjálfarar séu tillitssamir eða tillitslausir við 

iðkendur sína? 

 Mjög tillitssamir 

 Frekar tillitssamir  

 Hvorki tillitssamir né tillitslausir 

 Frekar tillitslausir  

 Mjög tillitslausir 

 

32. Ert þú fylgjandi eða andvíg(ur) því að nota fæðurbótaefni til þess 

að ná betri árangri í íþróttum? 

 Mjög fylgjandi 

 Fremur fylgjandi 

 Hlutlaus 

 Fremur andvíg(ur) 

 Mjög andvíg(ur) 

 

 
33. Ert þú fylgjandi eða andvíg(ur) því að nota ólögleg efni á borð við 

anabólíska stera til þess að ná betri árangri í íþróttum? 

 Mjög fylgjandi 

 Fremur fylgjandi 

 Hlutlaus 

 Fremur andvíg(ur) 

 Mjög andvíg(ur) 

 
34. Ert þú fylgjandi eða andvíg(ur) því að nota önnur lyf eða efni til 

þess að ná betri árangri í íþróttum? 

 Mjög fylgjandi 

 Fremur fylgjandi 

 Hlutlaus 

 Fremur andvíg(ur) 

 Mjög andvíg(ur) 
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35. Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) lyfjaprófum í keppnisgreinum? 

 Mjög fylgjandi 

 Fremur fylgjandi 

 Hlutlaus 

 Fremur andvíg(ur) 

 Mjög andvíg(ur) 

 
36. Telur þú að eftirlitið með lyfjanotkun þurfi að vera meira í 

keppnisíþróttum? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

37. Ertu sammála eða ósammála því að íþróttaiðkun hafi góð áhrif á 

sjálfsmynd barna? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 
38. Ertu sammála eða ósammála því að íþróttaiðkun hafi góð áhrif á 

líkamlega heilsu einstaklings? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 
39. Telur þú að íþróttaiðkun hafi góð áhrif á félagslega hegðun barna 

og unglinga? 

 Já 

 Nei 
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40. Telur þú að íþróttahreyfingin þurfi að vera duglegri við það að 

auglýsa starfsemi sína og mikilvægi? 

 Já 

 Nei 

 
41. Hvort telur þú að íþróttahreyfingin leggi meiri áherslu á árangur í 

íþróttum eða að ná til allra? 

 Þau leggja meiri áherslu á árangur 

 Hlutlaus 

 Þau leggja meiri áherslu á að ná til allra 

 

42. Ert þú sammála eða ósammála því að íþróttamenn megi brjóta af 

sér ef það er í þágu íþróttarinnar? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

43. Ert þú sammála eða ósammála því að íþróttamenn séu góðar 

fyrirmyndir? 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 
44. Telur þú að íþróttamenn sýni almennt drengskap og heiðarleika? 

 Já  

 Nei  

 Veit ekki 
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45. Telur þú að drengskapur og heiðarleiki meðal íþróttamanna fari 

vaxandi eða minnkandi? 

 Mjög vaxandi  

 Frekar vaxandi 

 Hvorki vaxandi né minnkandi 

 Frekar minnkandi 

 Mjög minnkandi 

 
46. Hvort telur þú að karlkyns eða kvenkyns íþróttamenn sýni 

almennt meiri drengskap og heiðarleika? 

 Karlkyns íþróttamenn 

 Kvenkyns íþróttamenn 

 Báðir hópar svipaði 

 

47. Telur þú að drengskapur og heiðarleiki sé meiri eða minni meðal 

íþróttamanna en annarra? 

 Meiri 

 Minni 

 Báðir hópar svipaðir 

 
48. Telur þú að drengskapur og heiðarleiki sé meiri eða minni innan 

íþróttahreyfingarinnar en meðal annarra í samfélaginu? 

 Meiri 

 Minni 

 Báðir hópar svipaðir            

 

 

Takk fyrir þátttökuna 

 

 


