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Útdráttur 

Íslensku karla- og kvennalandsliðin í knattspyrnu stóðu á miklum tímamótum á þeim tíma 

sem rannsóknin var gerð. Bæði lið höfðu þá náð þeim merka árangri að spila í lokakeppni 

Evrópumeistaramótsins (EM) í knattspyrnu. Íslenskir leikmenn höfðu með því stigið inn á 

stóra sviðið og att kappi við bestu leikmenn álfunnar, glímt við stórstjörnur og lagt að velli 

átrúnaðargoð. Afrek sem þessi gera leikmenn að hetjum í hugum þjóðarinnar og styrkja stöðu 

þeirra sem fyrirmynda. Í þessari ritgerð voru borin saman áhrif fyrirmynda á áhorf og áhuga 

ungra iðkenda út frá kyni. Niðurstöður þessarar rannsóknar miðuðu sérstaklega að því að 

skoða áhrifin í tengslum við bæði karla- og kvennalandslið Íslands í knattspyrnu meðal 13-14 

ára iðkenda íþróttarinnar. Áhorf á landsliðin var hér ennfremur kannað í tengslum við hinar 

ýmsu fjölmiðlagáttir, vettvangs og tegundar af umfjöllun. Í ljós kom að munurinn milli kynja 

var helst í tengslum við áhorf og áhuga á kvennalandsliðinu og leikmönnum þess. Stelpur 

voru þá líklegri en strákar til þess að að sýna liði og leikmönnum af gagnstæðu kyni áhuga, 

þar sem 85% stelpna sögðust hafa jafn mikinn áhuga á karla- og kvennalandsliðinu meðan að 

83% stráka höfðu meiri áhuga á karlalandsliðinu en kvennaliðinu. Áhorf var þá skoðað út frá 

einstökum leikfræðilegum atriðum annars vegar og þáttum í fari einstakra leikmanna hins 

vegar. Þær upplýsingar hjálpuðu til við að gefa mynd af þeim þáttum sem gera góðan 

leikmann að landsliðsfyrirmynd. Alls 92% þátttakenda dreymdi um að spila einn daginn fyrir 

A-landslið þjóðarinnar í knattspyrnu og voru margir tilbúnir að leggja mikið á sig aukalega til 

að fylgja þeim draumi eftir. Í draumaheimi væri áhugi ekki háður karla eða kvennaliðum, 

heldur væri áhugi tengdur íþróttum og íþróttagreinum, áhorf tengt íþróttaviðburðum og 

umfjöllun tengd íþróttaafrekum, allt óháð kyni íþróttafólksins sem um ræðir. 

Meginhugtök: Fyrirmynd, kyn, A-landslið, knattspyrna, ungir iðkendur. 
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Abstract 

Iceland´s men´s and women´s national soccer teams were both at a major turning point when 

the research took place. Both teams had already reached the great milestone of playing in the 

UEFA European Championship (Euros). Icelandic players thereby entered the big leagues and 

played against Europe´s best players, took on superstars and defeated idols. Such 

achievements changed players into national heroes in people’s minds and their importance as 

role models became even greater. This essay compares the effects of role models on 

viewership and interest of young practitioners in terms of their gender. The conducted 

research aimed at getting a conclusion of these effects on 13-14 year old practitioners in 

relation to the Iceland’s men´s and women´s national soccer teams. Viewership of the national 

teams was then furthermore surveyed in relation to various media gateways, platform and 

type of coverage. The results revealed differences in terms of gender mainly in relation to the 

women´s national team and its players. Girls were more likely than boys to show interest in 

cross-gender teams and players, where 85% of the girls had equal interest in the men´s and 

women´s national teams while 83% of boys were more interested in the men´s national team 

than the women´s team. Participants’ observation of game related aspects of soccer and 

various aspects of individual players was then examined. That information proved to be 

helpful in forming the ideal role model for the national team. In total 92% of participants 

dreamt of one day playing for the Icelandic national soccer team and many were willing to put 

in a lot of extra effort in their pursuit of that dream. In a dream world, interest and viewership 

would not be limited to either men´s or women´s teams, interest would be related to a specific 

sport or sports in general, viewership would be related to sporting events and media would 

cover sporting achievements, all regardless of gender.   

Key concepts: Role model, gender, national team, soccer, young practitioners. 
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1. Kafli – Inngangur 

„Vertu nú góð fyrirmynd“ er setning sem eldri systkini fá oft að heyra, rétt eins og 

„sýndu nú litla bróður þínum/litlu systur þinni hvernig stóru krakkarnir gera.“ Hlutverk 

fyrirmynda er einmitt þetta, að veita sýnikennslu á því hvernig eigi að gera hlutina, haga sér, 

beita sér og bera sig. Foreldrar ala upp börn sín með því að vera þeim fyrirmynd í lífinu. Horft 

er upp til fyrirmynda því það er eitthvað í fari þeirra sem einstaklingur girnist, eitthvað sem 

þeir vilja tileinka sér og læra. Þetta eitthvað getur verið staða fyrirmyndarinnar í samfélaginu, 

árangur sem hún hefur náð, reynsla sem hún hefur aflað sér, kunnátta og þekking sem hún býr 

yfir og í raun hvað sem er sem einstaklingur álítur eftirsóknarvert og dreymir um. Fyrirmynd 

getur því í raun verið hver sem er, á hvaða sviði sem er. Það er þó eitt að vera fyrirmynd og 

annað að vera góð fyrirmynd. Þar sem fyrirmyndir eru til þess að læra af þeim skiptir máli að 

velja þær vel, ef einstaklingur ætlar að læra af þeim góða eiginleika. Æfingin skapar 

meistarann og æfingar lærast af meisturum. Æfingar felast í endurtekningum, vinnusemi og 

mistökum til þess að læra af þeim. Íþróttir eins og knattspyrnu lærir einstaklingur eins og á 

lífið sjálft með fordæmi þeirra sem eru lengra komnir, þ.e. með hjálp fyrirmynda. Landslið 

þjóðar samanstendur af bestu leikmönnum sem land hefur upp á að bjóða, hverju sinni, og því 

mikilvæg uppspretta fyrirmynda fyrir unga iðkendur. Þegar að landslið nær árangri styrkir það 

stöðu leikmanna þess sem fyrirmynda enn frekar. Þessi ritgerð miðar að því að skoða áhrif 

fyrirmynda á unga iðkendur, sérstaklega út frá kyni. Rannsókn var þá gerð til þess sérstaklega 

að skoða áhrif fyrirmynda í tengslum við A-landslið karla og kvenna út frá ungum iðkendum. 

Í þessum kafla verður farið yfir bakgrunn rannsóknarinnar með því að kynna í sitthvoru lagi 

afrek A-landsliða þjóðarinnar í knattspyrnu að komast í lokakeppni Evrópumeistaramótsins 

(EM). Þar á eftir verður farið yfir viðbrögð innan samfélagsins við slíkum íþróttaafrekum. 

Rannsóknarspurningar verða þá kynntar sem og sú rannsókn sem gerð var til þess að svara 

þeim.  
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Kvennalandsliðið brýtur blað í sögunni 

Það var á köldum fimmtudegi í októbermánuði 2008 sem leikmenn íslenska 

kvennalandsliðsins gengu ásamt landsliði Írlands út á frosinn Laugardalsvöll fyrir framan 

4.729 áhorfendur. Það var mikið í húfi þar sem um var að ræða síðari leik liðanna um laust 

sæti á EM í Finnlandi 2009. Dagana fyrir leik hafði mikil óvissa legið í loftinu um hvort 

völlurinn yrði leikhæfur og veðrið boðlegt til knattspyrnuiðkunar. Það væri „óðs manns æði 

að spila leikinn við slík skilyrði“ sagði Sigurður Þ. Ragnarssonar, jarð- og veðurfræðingur, á 

leikdegi (Trausti Salvar Kristjánsson, 2008, 5-6 lína). Starfsmenn og sjálfboðaliðar gerðu þó 

hvað þeir gátu til að gera völlinn kláran og gripu skóflu í hönd til að moka völlinn um 

morguninn. Úrslitaatkvæðið lá þó í höndum Christine Beck, dómara leiksins, sem gaf að 

lokum grænt ljós á að leikið yrði með því að flauta til leiks um kvöldið, þennan 125. landsleik 

liðsins frá upphafi. Úr varð að íslenska kvennalandsliðið bar sigur úr býtum 3-0 (samanlagt 4-

1) og ritaði þar með nafn sitt í sögubækur sem fyrsta A-landslið þjóðarinnar í knattspyrnu til 

þess að komast í úrslit á stórmóti („Ísland á EM“, 2009; Jóhann Ólafsson, 2016). Fjórum árum 

síðar endurtók kvennalandsliðið svo leikinn og tryggði sér aftur þátttökurétt, á EM 2013 í 

Svíþjóð, með því að leggja lið Úkraínu að velli 3-2 (6-4 samanlagt) fyrir framan metfjölda 

áhorfenda (6.647) á Laugardalsvelli („Ísland á EM!“, 2012). Í síðasta leik riðilsins í 

undankeppni fyrir EM í Hollandi 2017 sem fram fór þann 21. september 2016 tapaði 

kvennalandsliðið okkar fyrir Skotum 1-2. Tapið var þó eina tap liðsins í riðlinum og var það 

nóg til þess að tryggja efsta sæti riðilsins og þar með þátttökurétt í lokakeppni EM í þriðja 

sinn í röð („A kvenna - Ísland vann riðilinn“, 2016). 

 

Karlalandsliðið loks á EM 

Að öllu jöfnu hefði jafntefli á heimavelli hjá A-landsliði karla í fótbolta gegn 

Kasakstan ekki kallað á mikinn fögnuð þjóðarinnar. Þessi 429. leikur landsliðsins frá upphafi 
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sem fram fór 6. september 2015 var þó ekki eins og hver annar leikur. Úrslitin þýddu að 

íslenska karlalandsliðið var búið að tryggja sér þátttökurétt í lokakeppni EM í fyrsta skipti í 

sögu karlaknattspyrnunnar hér á landi („Ísland á EM“, 2015). Úti í Frakklandi kom liðið 

öllum á óvart með því að komast alla leið í 8-liða úrslit keppninnar er það lagði landslið 

Englendinga að velli 2-1 í 16-liða úrslitum. Heimamenn sáu þó til þess að karlalandsliðið 

kæmist ekki lengra að sinni. Leikmenn þess voru þá löngu orðnir þjóðhetjur heima fyrir og 

gátu gengið stoltir frá sínu verki („EM 2016 – Ísland í 8-liða úrslit!“, 2017).  

 

Strákarnir og stelpurnar okkar 

Á síðustu árum hefur þjóðin nú orðið þess aðnjótandi að fylgjast með bæði A-

landsliðum karla og kvenna komast alla leið í lokakeppni EM í knattspyrnu og spila þar gegn 

bestu liðum álfunnar. Árangur liðanna hefur orðið til þess að leikmenn vaxa enn frekar sem 

fyrirmyndir í augum fólks. Talað er um „strákana okkar“ og „stelpurnar okkar“ innan íslensks 

þjóðfélags eins og þegar að handboltalandsliðið náði silfurverðlaunum á Ólympíuleikunum 

árið 2008. Í árslok ár hvert birtir ÍSÍ iðkendatölur sérsambanda sinna fyrir árið á undan. 

Árangur á borð við EM þátttöku liðanna er líklegur til þess að smita út frá sér og orsaka enn 

frekari fjölgun á iðkendum knattspyrnu, sem fyrir er fjölmennasta greinin innan Íþrótta- og 

Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ). Ekki liggja þó fyrir nógu nýlegar tölur til þess að staðfesta 

þann grun. Nýjustu tölur sem gefnar voru út 2016 eru frá 2015 og fjölgaði þá iðkendum í 

knattspyrnu úr 22.639 í 23.189 sem gerir 2,4% fjölgun á milli ára. Karlar voru þá 15.926 en 

konur 7.263 (Ársskýrsla KSÍ 2016, 2017).  

Á jafn merkum tímamótum í íslenskri knattspyrnusögu er því ekki úr vegi að skoða 

hvað það sé sem ungir iðkendur knattspyrnu sjá þegar að þeir fylgjast með fyrirmyndunum í 

íslensku A-landsliðunum. Eiga þau sér uppáhalds leikmann, eða leikmenn, og dreymir þau um 

að feta einn daginn í fótspor þess leikmanns og spila fyrir landsliðið? Er munur milli kynja á 
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áhorfi og áhuga á annars vegar karlalandsliðinu og hins vegar kvennalandsliðinu? Spilar þá 

EM þátttaka og atvinnumennska eitthvað inn í þann áhuga? Í þessari ritgerð verður leitast eftir 

að svara þessum rannsóknarspurningum ásamt fleirum. Það verður gert bæði með fræðilegri 

umfjöllun sem byggist á fyrri rannsóknum, ásamt því að farið verður yfir niðurstöður lýsandi 

samanburðarrannsóknar sem gerð var á ungum iðkendum knattspyrnu hjá Þór og KA á 

Akureyri. Fyrir valinu varð 4. flokkur þar sem hann er ætlaður fyrir 13-14 ára 

knattspyrnuiðkendur og þótti það hentugur aldur fyrir rannsóknina. Til þess að geta með 

einföldum hætti borið saman svör eftir kyni þátttakenda á tölfræðilegu formi varð megindleg 

rannsóknaraðferð fyrir valinu. Spurningalistinn var lagður fyrir þátttakendur einu sinni 

annaðhvort fyrir eða eftir æfingatíma, fyrir þá sem mættir voru á æfingu í það skiptið.  
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2. Kafli – Fræðileg samantekt 

Í þessum kafla verður farið yfir ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

fyrirmyndum, þá einkum þeim sem skoðað hafa áhrif fyrirmynda eftir kyni. Þá verður einnig 

fjallað um þrjár rannsóknir á íþróttaumfjöllun á Íslandi í tengslum við kyn.  

 

Það læra börnin 

Frá unga aldri lærum við með því að fylgjast með og herma eftir því sem við sjáum. 

Rekum tunguna framan í ullandi foreldra, geiflum okkur og fettum, hleypum í brýrnar og 

grettum. Það læra börnin sem fyrir þeim er haft. Meðvitað og ómeðvitað taka þau eftir öllu frá 

einföldum hreyfingum og töktum yfir í flókin hegðunarmynstur. Í staðinn fyrir að þurfa 

stöðugt að finna upp hjólið og laga sig að breyttum aðstæðum, býr mannsskepnan yfir þeim 

hæfileika að geta fylgst með fyrirmyndum í umhverfi sínu og lært af þeim. Félagsleg hegðun 

er að miklu leyti lærð með þessum hætti. Einstaklingar skoða eigin hegðun í viðbrögðum 

annarra og túlka síðan þau viðbrögð á annaðhvort jákvæðan eða neikvæðan hátt sem verður til 

þess annaðhvort að draga úr eða auka tíðni viðkomandi hegðunar (Bandura, 1965, 1976; 

Biskup og Pfister, 1999). 

Hegðun einstaklinga getur verið bæði góð og slæm í takt við samfélagsleg viðmið og 

gildi. Að sama skapi geta fyrirmyndir verið bæði góðar og slæmar. Í uppvexti barna og 

unglinga skiptir það því miklu máli að í umhverfi þeirra séu góðar fyrirmyndir sem hjálpa 

þeim að læra á félagsleg og samfélagsleg gildi og norm (Bandura, 1965; Biskup og Pfister, 

1999). 

Í rannsókn Bandura og Kupers frá árinu 1964 sást að börn tileinkuðu sér markmið í 

takt við fyrirmyndirnar í umhverfi þeirra. Börn settu sér þá markmið um að ná fram einhverri 

ákveðinni hegðun og sýndu í kjölfarið annaðhvort jákvæð viðbrögð eins og t.d. með því að 

hrósa sér og fagna ef vel tókst til en svöruðu á neikvæðan hátt eins og t.d. með sjálfsgagnrýni 
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ef ekki tókst að ná settum markmiðum. Ef fyrirmyndir í umhverfi barnanna settu sér há 

markmið gerðu börnin það líka og að sama skapi ef að fyrirmyndirnar settu sér lág markmið 

gerðu börnin hið sama. Börnin sáu síðan um að styrkja sjálf sig í samræmi við annaðhvort há 

eða lág markmið sem fyrirmyndirnar í umhverfi þeirra höfðu sett sér (vitnað til í Bandura, 

1976). 

 

Hversdagshetjur og súperstjörnur 

Fyrirmyndir eru til þess gerðar að læra af þeim. Þær geta verið allt frá nánustu 

ættingjum, sem einstaklingur hittir daglega, til súperstjarna út í heimi, sem einstaklingur hefur 

aldrei hitt í persónu eða séð með eigin augum en fylgist með í gegnum fjölmiðla. Því ber að 

hafa í huga að það getur skipt máli hvers eðlis fyrirmynd er og með hvaða hætti einstaklingur 

tengist fyrirmyndinni sinni. Lockwood og Kunda (1997) skoðuðu hvaða fyrirmyndir höfðu 

mest hvetjandi áhrif á einstaklinga og komust að því að tengslin við fyrirmyndina skiptu mjög 

miklu máli. Súperstjörnur sem náð höfðu miklum árangri á sviði sem skipti einstakling máli, 

höfðu hvetjandi áhrif ef einstaklingur gat samsamað sig að einhverju leyti með 

súperstjörnunni og séð sig í hennar sporum m.ö.o. ef einstaklingur ætti einhvern möguleika á 

að ná sama árangri. Á móti kemur að ef árangur stjörnunnar var með þeim hætti að ómögulegt 

var fyrir einstakling að komast í sömu stöðu gat það haft slæm áhrif á sjálfsmynd 

einstaklingsins. Hættan er að ef allar fyrirmyndir sem birtast eru af gagnstæðu kyni geti það 

haft neikvæðar afleiðingar fremur en hvetjandi (Lockwood og Kunda, 1997). Það getur því 

skipt máli fyrir stelpur og stráka að eiga fyrirmyndir af sama kyni svo að þau geti sett sig í 

spor fyrirmyndarinnar og séð sig ná sama árangri. Árangur karla í karlaíþróttum virkar því 

ekki endilega eins hvetjandi á stelpur eins og á stráka þar sem slíkur árangur er ekki í 

tengslum við þann árangur sem stelpur stefna að í sinni íþróttaiðkun (Giuliano, Turner, 

Lundqust og Knight, 2007; Lockwood og Kunda, 1997; Vescio, Wilde og Crosswhite, 2005).  
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Fyrirmyndir á markaði 

Í rannsókn Biskup og Pfister (1999) var fjallað um þörf barna og unglinga til þess að 

spegla sig í fyrirmyndum í umhverfi sínu. Við val á slíkum fyrirmyndum skiptir máli hvaða 

einstaklingar eru vinsælir innan samfélagsins hverju sinni. Fjölmiðlamarkaðurinn spilar stórt 

hlutverk í að skapa afreksíþróttafólki vinsældir og stuðlar með því að sköpun fyrirmynda fyrir 

yngri kynslóðina. Birtingarmyndir íþróttafólks í fjölmiðlum eru með margvíslegum hætti þar 

sem fjölmiðlun hefur bæði markaðs- og samfélagslegum skyldum að gegna. Afreksíþróttafólk 

birtist því ekki aðeins í kappleikjum eða íþróttatengdri umfjöllun heldur einnig í 

óíþróttatengdum tilgangi eins og t.d. í auglýsingum á allskyns óíþróttatengdum varningi. 

Ímynd afreksíþróttafólks er þá jafnan notuð í auglýsingum með þeim hætti að tengja kosti 

einstaklingsins við vöru með það að markmiði að ýta undir sölu á vörunni sjálfri, miklu 

fremur en að efla sjálfa ímynd einstaklingsins (Biskup og Pfister, 1999; Bush, Martin og 

Bush, 2004). 

Ungt fólk í nútíma samfélagi hefur alist upp í umhverfi neyslu- og efnishyggju, þar 

sem framboð á fjölmiðlamarkaði er í gífurlegt. Yngri kynslóðin er því að mörgu leyti mjög 

mikilvægur markaður til þess að ná til. Möguleikinn á lífstíðar viðskiptavinum er mikill og 

eftir því sem fyrirtæki ná fyrr til einstaklinga lengist tími neyslunnar á vörunum. Þetta er sú 

kynslóð sem er hvað móttækilegust fyrir nýjungum og getur tileinkað sér nýjungar með þeim 

hætti að þær komist í tísku. Fyrirtæki hafa því jafnan mikinn áhuga á að ná til yngra fólks sem 

ofan á allt saman býr yfir töluverðu auka fjármagni til þess að eyða í hitt og þetta, nauðsynlegt 

og ónauðsynlegt (Bush o.fl., 2004). Rannsókn á 218 unglingum á aldrinum 13-18 ára úr 70 

mismunandi skólum í Bandaríkjunum sýndi fram á töluverð áhrif íþróttafyrirmynda á 

markaðshegðun þessa aldurshóps. Þátttakendur voru almennt sammála því að íþróttafólk væri 

mikilvæg fyrirmynd. Mest áhrif höfðu íþróttafyrirmyndir á val einstaklings á ákveðnum 

merkjum og hversu jákvæða umsögn unglingarnir gáfu þeim. Þá virtust stelpur verða fyrir 
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meiri áhrifum en strákar bæði hvað varðaði jákvætt umtal og val á merkjum ef þeirra 

uppáhalds íþróttafyrirmynd var notuð til að auglýsa merkið (Bush o.fl., 2004). 

 

Útlit ofar árangri 

Nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á að fjölmiðlar hampi karlmönnum frekar en 

konum og dragi ekki fram sömu þætti í fari karla og kvenna í umfjöllun sinni. Meðan að 

árangur í karlaíþróttum sé næg ástæða til þess að skapa einstaklingi fé, frægð og frama, þá sé 

ekki hægt að segja það sama um árangur í kvennaíþróttum. Fyrir konur er ekki nóg að vinna 

heldur þurfa þær einnig að líta vel út, vera fallegar og kynæsandi, til þess að skapa sér 

vinsældir og tekjur (Hardin og Greer, 2009). Í þessu sambandi hefur verið vitnað í rannsókn 

The Federal Institute of Sport Science frá árinu 1997 en í henni kom fram að aðeins 20% 

þátttakenda höfðu áhuga á kvennaíþróttum vegna árangurs í íþróttinni sjálfri meðan 80% 

höfðu áhuga vegna kynæsandi þátta (vitnað til í Biskup og Pfister, 1999). Í rannsókn Fechtig 

og Janke (1997) voru áhrif karlkyns íþróttafyrirmynda skoðuð eftir kyni áhorfandans. Munur 

milli kynjanna kom þá í ljós þar sem strákar spegluðu sig í karlkyns fyrirmyndum og horfðu 

með þeim augum að tileinka sér leikstíl þeirra. Stelpur hins vegar urðu frekar skotnar í 

fyrirmyndum af gagnstæðu kyni og spegluðu kærasta sína í þeim frekar en sig sjálfar (vitnað 

til í Biskup og Pfister, 1999). 

 

Bleikt eða blátt? 

Munurinn milli kynjanna er ekki að öllu leyti tilkominn vegna líffræðilegra þátta 

heldur hafa rannsóknir sýnt fram á að mikið af þeim mun, sem almennt er talinn vera á milli 

kynjanna, verður til vegna ríkjandi menningar í samfélaginu. Kyn snýst um meira en að 

fæðast annaðhvort sem strákur eða stelpa, því einstaklingar geta upplifað kyn sitt á 

mismunandi hátt. Sú upplifun verður til og mótast í samfélaginu (Connell, 2000). Eins og 
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Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) hefur bent á þá eru viðhorf og þekking manna þ.m.t. á 

kyni eitthvað sem verður til í samfélaginu í gegnum tíð og tíma og getur því breyst og mótast 

með breyttum tímum.  

Fjölmiðlar taka virkan þátt í þessu ferli með því að draga fram og ýta undir kyntengda 

þætti sem stuðla að því að viðhalda staðalímyndum kynjanna í samfélaginu. Keppnisskap, 

líkamlegur styrkur, þrek og árásargirni eru dæmi um þætti sem tengdir hafa verið við 

karlmennsku. Á móti þykir hið listræna sem inniheldur fagurfræðileg gildi eins og þokka og 

fínhreyfingar, frekar kvenlegt. Íþróttagreinar litast því af því að teljast annaðhvort 

karlmannlegar eða kvenlegar eftir því hvort greinin byggist upp á þáttum eða gildum sem 

þykja annaðhvort karllæg eða kvenlæg (Hardin og Greer, 2009; Koivula, 2001). Karllægu 

þáttunum hefur síðan verið skipaður mikilvægari sess innan samfélagsins, þeir þykja 

eftirsóknarverðari og merkilegri. Fjölmiðlar geta haft mikil áhrif á það hverjir verða 

íþróttafyrirmyndir. Annars vegar beint með síendurtekinni umfjöllun og birtingu á ákveðnum 

einstaklingi en hins vegar óbeint með því að draga stöðugt fram þá þætti sem þykja merkilegir 

og eftirsóknarverðir og beina þannig athyglinni að þeim einstaklingum sem búa yfir þeim 

þáttum. Á móti dregur það úr athyglinni á þá einstaklinga sem búa ekki yfir þeim þáttum sem 

dregnir eru fram í fjölmiðlum (Biskup og Pfister, 1999; Giuliano o.fl., 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að bæði konur og karlar virðast horfa mest til þátta 

tengdum frammistöðu við val á íþróttafyrirmyndum. Hins vegar hafa niðurstöður rannsókna 

bent til þess að konur horfi frekar til þátta utan vallar en karlar. Í rannsókn frá Ástralíu, sem 

byggðist á rýnihópaviðtölum (Vescio o.fl., 2005), nefndu stelpur þætti eins og kurteisi, 

vingjarnlegt viðmót og hógværð sem mikilvæga þætti sem einkenna góða fyrirmynd. Þetta eru 

þættir sem yfirleitt þykja kvenlægir en bæði karlkyns og kvenkyns fyrirmyndir þóttu búa yfir 

þeim. Karllægari þættir eins og að vera líkamlega sterkur og í góðu formi voru jafnframt 

tengdir bæði við karlkyns og kvenkyns fyrirmyndir í þessari rannsókn. Niðurstöður 
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rannsóknar Biskup og Pfister (1999) leiddi í ljós að strákar lýstu fyrirmyndinni sinni sem 

fullri af baráttuþreki, sterkri og hugrakkri meðan að stelpur lögðu frekar áherslu á þætti eins 

og útlit og félagslega hegðun. 

 

Íþróttir eftir kyni 

Þegar 400 háskólanemar í Bandaríkjunum voru beðnir um að flokka íþróttagreinar 

eftir kynjum kom í ljós að greinar eins og íshokkí, hnefaleikar og knattspyrna voru flokkaðar 

sem karllægar meðan að greinar eins og fimleikar, listdans á skautum og ballett voru 

flokkaðar sem kvenlægar. Greinar eins og t.d. sund, blak og tennis voru flokkaðar sem 

kynhlutlausar (Hardin og Greer, 2009). Önnur rannsókn meðal háskólanema einnig frá 

Bandaríkjunum leiddi þó í ljós að kynin voru ekki alltaf sammála um hvort greinar væru 

karllægar eða kvenlægar. Konur flokkuðu þá sund ekki eins kvenlægt og karlarnir gerðu og 

sáu lyftingar og körfubolta ekki sem eins karllægar íþróttagreinar og karlarnir gerðu. Einu 

liðsíþróttirnar sem ekki töldust karllægar í þeirri rannsókn voru knattspyrna og blak. Það 

skýrist e.t.v. af því að blak er liðsíþrótt án snertingar. Knattspyrna hins vegar er síður vinsælt 

áhorfendasport og þykir ekki eins „amerísk“ eins og t.d. hafnabolti, hokkí og amerískur 

fótbolti í Bandaríkjunum, sem hefur áhrif á að þar í landi er knattspyrna samfélagslega 

samþykkt sem íþróttagrein fyrir stelpur (Koivula, 2001). 

 

Fyrirmyndir af sama kyni 

Niðurstöður rannsóknar á 260 austurrískum stelpum (2003) undirstrikaði mikilvægi 

þess fyrir stelpur að eiga fyrirmynd af sama kyni í íþróttaiðkun sinni. Af þeim stelpum sem 

æfðu íþróttagrein, sem skipti þær máli í lífinu, áttu 73% móður sem stundaði íþróttir af miklu 

kappi (vitnað til í Kjartan Ólafsson, 2006). Þegar að íþróttaþátttaka í Ástralíu var rannsökuð 

kom í ljós 60% brottfall stelpna úr íþróttum fram að 15 ára aldri, en það var sá aldur þar sem 
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íþróttaþátttaka stelpna náði algjöru lágmarki (Vescio o.fl., 2005). Rannsóknarniðurstöður frá 

öðrum löndum virðast staðfesta þetta brottfall stelpna úr íþróttum, sérstaklega 

keppnisíþróttum, og gefa til kynna að um alþjóðlegt vandamál sé að ræða (Kjartan Ólafsson, 

2006 og Vescio o.fl., 2005). Til þess að bregðast við brottfalli stelpna úr íþróttum lagði 

ástralska íþróttasambandið það til að fjölga kvenkyns þjálfurum í landinu svo stelpur hefðu 

fleiri fyrirmyndir af sama kyni á æfingum, en ekki fylgdi með hvort sú tilraun hefði borið 

einhvern árangur (Vescio o.fl., 2005). 

Rannsókn sem framkvæmd var meðal 75 karlkyns og kvenkyns áhorfenda á 

siglingakeppni leiddi það í ljós að konur nefndu álíka oft fyrirmyndir af sama kyni eins og 

gagnstæðu sem sínar áhrifamestu íþróttafyrirmyndir, meðan að karlar nefndu nær eingöngu 

fyrirmyndir af sama kyni (Giuliano o.fl., 2007). Þetta kann að skýrast af því að karllægir 

þættir þykja eftirsóknarverðari í samfélaginu og að það fari minna fyrir kvenkyns 

fyrirmyndum þar sem þær fái minna af sviðsljósi fjölmiðla (Hardin og Greer, 2009) Þeir 

kvenkyns þátttakendur sem völdu konu sem sína áhrifamestu íþróttafyrirmynd, annaðhvort 

núverandi eða á uppvaxtarárum, töldu það mikilvægt að velja fyrirmyndirnar sínar af sama 

kyni. Áhrif fyrirmynda á líf þátttakenda mældust meiri hjá bæði konum og körlum sem áttu 

margar fyrirmyndir af sama kyni. Hjá konum mældist jafnframt fylgni milli áhorfs á íþróttir 

og þess að verða fyrir auknum áhrifum frá fyrirmyndum. Ennfremur leiddi rannsóknin í ljós 

tengsl milli árangurs í íþróttum og þess að eiga íþróttafyrirmyndir á yngri árum. Þátttakendur 

sem áttu íþróttafyrirmyndir á sínum uppvaxtarárum voru líklegri til þess að hafa náð lengra á 

sínum íþróttaferli en þeir sem höfðu engar íþróttafyrirmyndir á þessum tíma ævinnar 

(Giuliano o.fl., 2007). 

Þótt rannsóknir, á borð við þá sem Giuliano o.fl. (2007) framkvæmdu, hefðu sýnt fram 

á mikilvægi þess að eiga fyrirmyndir af sama kyni hafa rannsóknir í kennslufræðum dregið í 

efa að lausnin felist í að láta konur frekar kenna stelpum og karla kenna strákum. Má þá nefna 
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rannsókn Carrington, Tymms og Merrell (2008) á því hvort karlkyns fyrirmyndir í kennslu 

næðu fram því besta námslega úr strákum og eins hvort kvenkyns fyrirmyndir næðu fram því 

besta í stelpum. Í rannsókninni voru skoðuð áhrif kennara á nemendur og voru engin tengsl 

milli þess að kennarar næðu frekar fram því besta frá nemendum af sama kyni og þeir sjálfir. 

Þá er spurning hvort munur sé á því annars vegar að mæta í skóla til að læra undir leiðsögn 

kennara og því hins vegar að velja sér fyrirmyndir og horfa til þeirra til að læra af þeim. Þótt 

kennarar séu vissulega fyrirmyndir er spurning hvort áhrif þeirra sem fyrirmynda séu þau 

sömu og fyrirmynda sem einstaklingur velur sjálfur að líta upp til. Eini marktæki munurinn í 

rannsókn Carrington o.fl. (2008) var að kvenkyns kennarar virtust ná fram jákvæðara 

hugarfari til skólagöngu almennt en það gilti bæði um stráka og stelpur. Niðurstaða þeirra var 

því að mæla frekar með því að horfa til menntunar, reynslu og kunnáttu kennara óháð kyni. 

 

Íþróttaumfjöllun eftir kyni á Íslandi 

Niðurstöður rannsóknar sem ritstýrt var af Kjartani Ólafssyni (2006) sýndu mikinn 

kynjamun á umfangi íþróttaumfjöllunar í fjölmiðlum. Mest var umfjöllun af liðsíþróttum þar 

sem karlar voru allsráðandi, en af þeirri litlu umfjöllun sem konur fengu þá var hún helst í 

tengslum við einstaklingsíþróttir. Meðvitað eða ómeðvitað höfðu fjölmiðlar þá tilhneigingu til 

þess að að ýta undir staðalímyndir kynjanna, sérstaklega í tengslum við konur, þar sem um 

þriðjungur frétta gerði það að einhverju leyti. Það hafði einnig áhrif á birtingarmynd 

staðalímynda kvenna að íþróttafréttamenn voru mun oftar karlkyns en kvenkyns. Umfjöllun af 

kvennaíþróttum litaðist því óhjákvæmilega oftar en ekki af skoðunum og viðhorfum karla. 

Fjölmiðlar voru þá líklegri til þess að upphefja karlmenn og þeirra íþróttaafrek frekar en 

konur, sem gerði þá frekar að íþróttahetjum. Hetjum sem þykja nafninu samkvæmt 

mikilvægar og eiga fyrir vikið skilið að vera baðaðar sviðsljósi fjölmiðla. Frægðinni og 

framanum, sem fylgir því að vera í sviðsljósinu, geta þó fylgt neikvæðar hliðar eins og aukin 
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athygli á þætti utan vallar. Einkalíf karla var því líklegra til þess að lenda í fjölmiðlum þar 

sem umfjöllun um þá var meiri yfirhöfuð í fjölmiðlum en um konur (Kjartan Ólafsson, 2006). 

Fyrir utan nokkrar nemendaritgerðir er nokkur skortur á rannsóknum á 

íþróttaumfjöllun eftir kyni á Íslandi. Knattspyrna skipar stóran sess í allri íþróttaumfjöllun á 

Íslandi en Anna Guðrún Steindórsdóttir (2007) skoðaði í lokaritgerð sinni alla 

íþróttaumfjöllun í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu árið 2006. Niðurstöður hennar voru á þá 

leið að knattspyrna væri lang vinsælasta íþróttatengda umfjöllunarefnið, með 53% af allri 

umfjöllun. Til samanburðar var handbolti í öðru sæti með 27% af umfjöllun um íþróttir. 

Samkvæmt iðkendatölum ÍSÍ var knattspyrna jafnframt vinsælasta íþróttagreinin á Íslandi. Í 

samanburði við aðrar íþróttagreinar var knattspyrna þó aðeins með um 18,28% af heildar 

iðkendafjölda. Umfjöllun um knattspyrnu var því tæplega þreföld miðað við iðkendafjölda. 

Þegar að umfjöllun um knattspyrnu var skoðuð með tilliti til kyns kom í ljós að af þeirri 53% 

heildar íþróttaumfjöllun sem knattspyrnan fékk snerust 92% um karlaknattspyrnu, 7,2% um 

kvennaknattspyrnu og 0,6% um bæði kyn. Það er því ljóst að mikill kynjamunur hefur tíðkast 

í knattspyrnuumfjöllun í dagblöðum á Íslandi (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2007). 

 

Er internetið skárra? 

Kolbeinn Tumi Daðason (2013) kannaði í lokaritgerð sinni til MA-gráðu kynjamun í 

íþróttaumfjöllun á netmiðlum. Til þess skoðaði hann á 24 daga tímabili 1.895 íþróttafréttir frá 

árinu 2011 af netmiðlunum Mbl.is, Vísir.is og Rúv.is. Niðurstöður hans leiddu í ljós að konur 

fengu aðeins um 11% af íþróttaumfjöllun á þessum síðum. Fyrri rannsóknir á kynjamun í 

íþróttaumfjöllun í dagblöðum og sjónvarpi höfðu gefið til kynna að konur fengju um 7-13% af 

umfjöllun (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2007; Hilmar Thor Bjarnason og Jódís Bjarnadóttir, 

2000; Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001). Þegar að tölurnar eru bornar saman kemur í ljós 

að kynjamunur í íþróttaumfjöllun virðist vera svipaður sama hvort um ræðir netmiðil, dagblað 
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eða sjónvarp. Knattspyrnuumfjöllun var lang algengust, og taldi um 65% af öllum 

íþróttafréttum á Vísi.is, 60% á Mbl.is og 39% á Rúv.is, en á Rúv.is munaði mikið um 

umfjöllun af öðrum minni greinum sem fengu lítið pláss á hinum miðlunum. Enski boltinn 

fékk mikið pláss í íþróttaumfjöllun miðlanna með 45% af öllum fréttum sem skoðaðar voru. 

Þegar að íþróttafréttir voru skoðaðar með tilliti til þjóðernis kom í ljós töluverður munur milli 

kynjanna. Í karlaíþróttum var fjallað í 49% tilfella um Íslendinga en í 86% tilfella hjá konum. 

Meðan að umfjöllun af erlendum og innlendum karlaíþróttum skiptist jafnt, þá var mikill 

munur á því hversu mikið var fjallað um íslenskar íþróttakonur annars vegar og erlendar hins 

vegar. Þessi munur verður til þess að það er langt í frá eins auðvelt fyrir stelpur hér á landi að 

finna sér íþróttafyrirmyndir af öðru þjóðerni en íslensku. Aftur á móti fyrir stráka er ekki 

aðeins mikið meiri umfjöllun um karkyns íþróttir í boði, heldur einnig jöfn skipting milli 

umfjöllunar um Íslendinga annars vegar og af öðru þjóðerni hins vegar (Kolbeinn Tumi 

Daðason, 2013). 

 

Er munur á umfjöllun um stórmót? 

Í lokaritgerð sinni til MA-gráðu árið 2016 skoðaði Jóhann Ólafsson muninn á 

umfjöllun Morgunblaðsins og Fréttablaðsins þegar að A-landslið þjóðarinnar, annars vegar 

karlaliðið og hins vegar kvennaliðið, afrekuðu það að tryggja sér þátttökurétt í lokakeppni 

EM. Niðurstöður hans voru að ekki hefði verið marktækur munur á umfangi á umfjöllun 

tengdri afrekum A-landsliðs kvenna annars vegar og A-landsliðs karla hins vegar, hjá þeim 

miðlum sem skoðaðir voru. Þó var munur á umfjöllun að því leyti að stærri orð voru notuð um 

afrek karlalandsliðsins. Stemningin í samfélaginu virtist líka vera meiri þegar að 

karlalandsliðið náði sínum árangri í samanburði við kvennalandsliðið. Erfitt er að segja til um 

hvort stemningin hafi orðið til meðal almennings og fjölmiðlar hafi því tekið að sér að 

endurspegla það í umfjöllun sinni eða hvort umfjöllunin í fjölmiðlum hafi verið kveikjan að 
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stemningunni sem myndaðist í samfélaginu. Sem dæmi þá þurfti að fjalla um sigurhátíðir 

tengdar karlaliðinu sem ekki voru til staðar fyrir kvennaliðið þegar að það náði sínum árangri. 

Niðurstaðan að fjölmiðlar hefðu þó sýnt báðum landsliðum áhuga með mikilli og góðri 

umfjöllun, er í raun úr takti við þann kynjamun sem almennt gengur og gerist í 

dagblaðaumfjöllun um knattspyrnu í landinu (Jóhann Ólafsson, 2016). 

 Því er vert að skoða hvort áhugi ungra iðkenda sé einnig úr takti þegar að kemur að A-

landsliðum þjóðarinnar, sem bæði hafa spilað í lokakeppni EM, miðað við þann áhuga sem 

almennt er á meistaraflokks knattspyrnu. Endurspeglast gríðarlegur kynjamunur í umfjöllun 

fjölmiðla í áhuga ungra iðkenda á knattspyrnu karla og kvenna? 
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3. Kafli - Aðferð 

Rannsóknin er lýsandi samanburðarrannsókn (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Þar sem þýðið í rannsókninni, 13-14 ára iðkendur knattspyrnu á Íslandi, er mjög stór hópur 

varð megindleg rannsóknaraðferð fyrir valinu því sú aðferð býður upp á þann möguleika að 

nota niðurstöður úr rannsókn á litlu afmörkuðu úrtaki til þess að draga ályktanir um stærri 

hóp. Megindleg rannsóknaraðferð þótti jafnframt hentug til þess að svara 

rannsóknarspurningunum sem byggjast upp á samanburði á breytum eins og t.d. kyni. Með 

því að nota þessa aðferð verður hægt að notast við tölfræðilega greiningu til þess að kanna 

tengsl milli breyta og hvort niðurstöður séu marktækar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Megindlegum rannsóknum er skipt í annars vegar tilraunasnið (e. experimental) og 

hins vegar ekki tilraunasnið (e. non-experimental). Rannsóknir sem fela í sér íhlutun skiptast í 

tilraunir og hálf tilraunir. Þær rannsóknir sem ekki fela í sér tilraunir eru einnig kallaðar 

lýsandi rannsóknir. Lýsandi rannsókn er jafnan rannsókn á einum hóp, á einum tíma, þar sem 

margar breytur eru skoðaðar til þess að kanna ástand hópsins og með því gefa góða mynd af 

honum á þeim tíma sem rannsóknin er gerð. Lýsandi sambandsrannsókn væri þá rannsókn þar 

sem samband milli þessara mismunandi breyta væri kannað sérstaklega, þó ekki 

orsakasamband en það er kannað í ferlirannsóknum. Í ferlirannsóknum er ekki bara rannsakað 

á einum tíma heldur er rannsókn endurtekin yfir ákveðið tímabil og þá er samanburðarhópur 

hafður til hliðsjónar. Orsakasamband má þó einnig rannsaka með tilfellaviðmiðarannsókn, þar 

sem ein mæling á hóp fer fram og síðan viðmiðunarhópur notaður, í staðinn fyrir margar 

mælingar á sama hóp, til þess að skoða sambandið. Tilfellarannsókn er svipuð og 

ferlirannsókn þar sem margar mælingar eru gerðar, nema í tilfellarannsókn er það gert á 

stuttum tíma á fáum einstaklingum (en ekki hóp) til þess að fá innsýn í eitthvað ákveðið 

tilfelli (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Í þessari rannsókn verður notast við lýsandi 

samanburðarrannsókn þar sem ein mæling fer fram til þess að bera saman tvo hópa. 
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Rannsóknir með þessu sniði skýra ekki orsakasamband milli hópanna. Í þessari rannsókn var 

sami spurningalisti lagður fyrir ákveðinn hóp, einu sinni og síðan voru svörin skoðuð með það 

í huga að finna mun á milli tveggja hópa eftir kyni. Lýsandi samanburðarrannsóknir geta þó 

verið gerðar á fleiri en tveimur hópum, þótt það sé ekki gert hér (Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram: 

• Dreymir iðkendur um að komast einn daginn í landslið Íslands í knattspyrnu og 

er munur milli kynja á því sem iðkendur eru tilbúnir að leggja aukalega á sig til 

að fylgja þeim draumi eftir?  

• Hafa stelpur og strákar jafn mikinn áhuga á að fylgjst með A-landsliði og 

meistaraflokks knattspyrnu af sama kyni og gagnstæðu?  

• Er munur á því hvort strákar og stelpur eigi uppáhalds leikmann í A-landsliði 

af sama kyni og gagnstæðu?  

• Hafði EM þátttaka A-landsliðanna sömu áhrif á áhuga stelpna og stráka?  

• Hefur atvinnumennska í deildum utan Íslands áhrif á áhuga ungra iðkenda?  

• Beina ungir iðkendur athygli sinni á einhver sérstök leikfræðileg atriði eða 

atriði í fari einstakra leikmanna þegar að þeir fylgjast með A-landsliðunum 

spila?  

• Á hvaða atriði horfa ungir iðkendur sérstaklega í leik landsliðanna og í fari 

einstakra leikmanna og skiptir þá máli hvort það eru leikmenn af sama kyni eða 

gagnstæðu? 

 

Úrtak 

Þar sem rannsóknin var gerð við Háskólann á Akureyri var ákveðið að úrtakið skyldi 

vera iðkendur í knattspyrnu á Akureyri í KA og Þór, sökum nálægðar við rannsakanda. Í 
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megindlegum rannsóknum er mikilvægt að velja úrtakið vel. Unglingsárin (13-18 ára) eru 

talin mjög mikilvægur tími fyrir þróun sjálfsmyndarinnar. Unglingar eru því hópur sem er 

einstaklega meðtækilegur fyrir áhrifum fyrirmynda (Bush o.fl., 2004). Ákveðið var að 

takmarka úrtakið við yngstu meðlimi þessa aldurshóps 13-14 ára og leggja spurningalistann 

því fyrir knattspyrnuiðkendur í 4. flokki karla og kvenna (iðkendur fæddir 2003 og 2004). Það 

má þó ekki gleyma því að stærð úrtaks skiptir máli fyrir nákvæmni rannsóknarinnar. Þrátt 

fyrir að hópurinn hafi verið þrengdur má engu að síður líta á úrtakið sem stórt þ.e. allir þeir 

13-14 ára einstaklingar sem mæta að jafnaði á knattspyrnuæfingar hjá KA og Þór á Akureyri. 

 

Mælitæki 

Spurningalistinn var hannaður af rannsakanda sem notaði til þess eigin þekkingu á 

efninu, kennslubókina Media Literacy eftir Potter (2016), kafla eftir Þorlák Karlsson (2003) í 

Handbók í aðferðarfræðum og rannsóknum í heilbrigðisvísindum ásamt bókakafla eftir Þorlák 

Karlsson, Fanneyju Þórsdóttur og Guðbjörgu Andreu Jónsdóttur (2006) í Rannsóknum í 

félagsvísindum VII. Ekki var notast við miðju í þeim tilgangi að fá þátttakendur frekar til þess 

að taka afstöðu. Miðja getur verið túlkuð á marga mismunandi vegu t.d. hef ekki skoðun, 

hlutlaus og veit ekki. Það er því ekki víst að rannsakandi og þátttakandi leggi sama skilning í 

miðju svarið (Þorlákur Karlsson o.fl., 2006) 

Spurningalistinn samanstóð af krossaspurningum bæði til þess að einfalda 

þátttakendum að svara sem og rannsakanda að vinna úr þeim á tölfræðilegu formi. 

Svarmöguleikar voru blanda af tvíhliða (já og nei), raðkvarða (t.d. oft, stundum, sjaldan og 

aldrei) og nafnkvarða spurningum (t.d. í aukaspyrnum, í hornum, í innköstum og í 

gabbhreyfingum). Ein spurning stóð út úr að því leyti að hún var ekki krossaspurning að öllu 

leyti heldur opin og gaf möguleika á frjálsu skriflegu svari. Það var spurningin „Átt þú þér 

uppáhalds leikmann í A-landsliði karla?“ og síðan önnur alveg eins fyrir A-landslið kvenna. 
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Ef svarið var já þá var boðið upp á að skrifa nafn leikmanns eða leikmanna á línu. 

Spurningalistinn innihélt í bland spurningar þar sem þátttakandi varð að gera upp hug sinn og 

velja aðeins einn valmöguleika og fjölvalsspurningar þar sem þátttakendur máttu merkja við 

eins marga möguleika og þeir töldu eiga við. Spurningarnar miðuðust að því að vera 

stigvaxandi þ.e. einfaldar spurningar í upphafi til að koma þátttakendum af stað og síðan 

flóknari spurningar þegar að leið á spurningalistann.  

Spurningarnar miðuðu að því að svara rannsóknarspurningum. Á fyrstu síðu voru 

fimm spurningar sem miðuðu að því að safna almennum upplýsingum um þátttakendur þ.e. 

kyn, aldur, félag og áhuga. Á næstu síðu tók við þjálffræðileg spurning sem miðaði að því að 

finna hvað þátttakendur væru til í að leggja á sig aukalega til þess að uppfylla 

knattspyrnudrauma sína. Þeirri spurningu var bætt við þar sem rannsakandi er 

knattspyrnuþjálfari og vildi að niðurstöður gætu að einhverju leyti nýst knattspyrnufélögunum 

í þjálfun. Á sömu síðu komu spurningar um áhorf á meistarflokks knattspyrnu í helstu 

deildum í karla og kvennaflokki og síðan þar á eftir spurning um áhuga á landsliðum karla og 

kvenna.  

Eftir spurningu númer 9, skiptist spurningalistinn í tvennt, þar sem fyrst komu 

spurningar varðandi karlalandsliðið og þar á eftir alveg sömu spurningar varðandi 

kvennalandsliðið. Bæði kyn voru beðin um að svara spurningum um bæði karla og kvenna 

landsliðin. Til að byrja með var margþætt spurning sem miðaði að því að skoða áhorf 

þátttakenda á liðin flokkaðar eftir mismunandi vettvangi, mismunandi tegundar af umfjöllun 

og eftir mismunandi fjölmiðlagáttum (t.d. sjónvarp, net og útvarp). Mismunandi 

fjölmiðlagáttir voru skoðaðar með hliðsjón af kenningum úr kennslubókinni Media Literacy 

(Potter, 2016). Þegar að rannsóknin var gerð voru dagblöð og útvarp miðlar sem séð hafa fífil 

sinn fegurri eftir að hafa gengið gegnum tímabil hnignunar með tilfallandi hrapi á vinsældum. 

Við hefur tekið tímabil aðlögunar þar sem miðlarnir reyna að finna sér sinn stað og 
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áheyrendur meðal nýrri miðla. Línuleg sjónvarpsdagskrá telst vera að ganga inn í tímabil 

hnignunar á meðan netið telst vera miðill í mikilli sókn. Netið telst þó ekki enn vera búið að 

ná hátindi mögulegra vinsælda (Potter, 2016). Næst komu þrjár fullyrðingar, þar sem 

svarmöguleikar voru á raðkvarða, til að sjá hvort það skipti þátttakendur máli hvort leikmenn 

spiluðu í deildum utan Íslands. Síðan var spurt hvort EM þátttaka liðanna hefði haft áhrif á 

áhuga og þar á eftir hvort þátttakendur ættu sér uppáhalds leikmann.  

Undir endann komu tvær fjölvalsspurningar fyrir hvort lið. Fyrri til að mæla hvort og 

þá hvaða, leikrænum þáttum innan vallar þátttakendur fylgdust sérstaklega með, þegar að 

horft var á A-landslið karla og kvenna spila leiki. Seinni til að mæla hvort og þá hvaða atriði í 

tengslum við útlit, framkomu og lífstíl einstakra leikmanna þátttakendur veittu sérstaklega 

athygli, innan sem utan vallar. Einn þáttur var mismunandi í þessari spurningu milli karla og 

kvennaliðsins, þar sem spurt var út í skeggvöxt hjá körlum en farða hjá konum. Eftir hverri 

slíkri spurningu voru þátttakendur spurðir af hverju þeir veittu þessum þáttum sérstaklega 

athygli (Fylgiskjal 1, Spurningalisti). 

 

Framkvæmd 

Upphaflega var sú hugmynd uppi að leggja spurningalistann einnig fyrir 11-12 ára 

iðkendur í 5. flokki karla og kvenna (iðkendur fæddir 2005 og 2006), þar sem það er 

aldurshópur sem er að ganga inn í unglingsárin. Vegna góðrar þátttöku hjá 4. flokki karla og 

kvenna hjá Þór og KA var þó ákveðið að láta þann fjölda nægja. Til þess að forprófa 

spurningalistann var hann lagður fyrir tvær 10 ára stelpur í 6. flokki kvenna (fæddar 2007) hjá 

KA. Mikilvægt er að nota skýrt og einfalt orðalag í spurningakönnunum og því var listinn 

forprófaður með það í huga til að vera viðeigandi fyrir þann aldurshóp sem prófaður var 

(Þorlákur Karlsson, 2003). Þær voru því beðnar um að merkja við allt orðalag sem þær skildu 

ekki og spyrja út í allt sem vafðist fyrir þeim. Þær voru um 30 mínútur að svara öllum 
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spurningunum. Eftir þetta var allt sem vafðist fyrir þeim lagað og einfaldað og 

spurningalistinn styttur um tvær spurningar til þess að iðkendur yrðu örugglega ekki lengur en 

30 mínútur að svara öllum spurningunum. Spurningalisitinn var lagður einu sinni fyrir 

annaðhvort á undan eða eftir æfingatíma og voru þátttakendur þeir sem mættir voru á æfingu í 

það skiptið. Spurningar voru settar fram á formi krossaspurningalista með tveimur opnum 

svarmöguleikum, sem rannsakandi hannaði og höfðu þátttakendur eins mikinn tíma til að 

svara og þeir þurftu.  

 

Siðferðisleg álitamál 

Til að byrja með var haft samband við yfirþjálfara yngri flokka hjá Þór og KA á 

Akureyri með það í huga að fá leyfi til þess að leggja spurningalistann fyrir. Það leyfi fékkst 

frá báðum félögum (Fylgiskjal 2, Bréf til Þórs og KA). Þar sem að um ræðir ólögráða börn var 

næsta skref að senda út póst á alla foreldra barna í flokknum til að gæta siðferðislegs gildis 

rannsóknarinnar. Rannsakandi lagði upp með hugmyndafræði óbeins samþykkis foreldra (e. 

passive consent) sem byggir á því að foreldrar geta hafnað þátttöku barna sinna í rannsókninni 

en óski þau ekki eftir slíku þá er það túlkað sem samþykki fyrir þátttöku. Í póstinum var 

rannsóknin kynnt foreldrum og þeim gefið tækifæri til þess að koma með spurningar eða óska 

eftir því að þeirra barn myndi ekki taka þátt. Nokkrar fyrirspurnir og hvatningarorð bárust en 

enginn dró sitt barn út úr rannsókninni. Því næst var haft samband við þjálfara bæði karla og 

kvenna flokkanna með ósk um að fá tíma (30 mínútur) annaðhvort fyrir eða eftir æfingu. Allir 

þjálfarar tóku vel í það og auglýstu rannsóknina inn á síðum flokkanna. Rannsóknin var 

framkvæmd í mars 2017, á vetraræfingatímabili flokkanna, og æfðu því allir þátttakendur að 

einhverju leyti inni í Boganum, sem er á æfingasvæði Þórs. Leyfi fékkst frá 

framkvæmdastjóra Þórs um afnot af sal með borðum og stólum í félagsheimili Þórs í Hamri 
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við Skarðshlíð á Akureyri, í kringum æfingatíma liðanna í Boganum. Spurningalistinn var því 

lagður fyrir alla þátttakendur á sama stað í ró og næði. (Fylgiskjal 3, Bréf til foreldra) 

Siðferðis rannsóknarinnar var enn frekar gætt með því að kynna rannsóknina fyrir 

þátttakendum áður en spurningalistinn var lagður fyrir. Í því fólst kynning á rannsakanda, 

tilgangi rannsóknarinnar, hvert hlutverk þeirra sem þátttakenda væri, og með hvaða hætti farið 

yrði með upplýsingarnar. Þótt rannsóknin hefði áður verið kynnt fyrir foreldrum og þeirra 

samþykki lægi (óbeint) fyrir þá kveður sjálfræðisreglan á um þá kröfu að hver og einn taki 

þátt óþvingað og af fúsum og frjálsum vilja (Sigurður Kristinsson 2013). Jafnframt var því 

nafnleysið ítrekað og þeim gefið tækifæri til þess að neita að taka þátt, boð sem enginn þáði. 

Alls svaraði 101 iðkandi spurningalistanum og voru það þeir iðkendur sem mættir voru á 

æfingu í það skiptið. Flestir þjálfarar töluðu um að mætingin hefði verið í takt við það sem 

almennt gengur og gerist á æfingum hjá flokkunum yfir veturinn.  

 

Úrvinnsla 

Notast var við forritin SPSS Statistics og Excel við úrvinnslu á gögnunum. 

Spurningalistinn var allur settur upp í SPSS og síðan voru svör úr hverjum og einum 

spurningalista færð þar inn. Spurningin sem stóð út úr og bauð upp á opinn skriflegan 

svarmöguleika um uppáhalds leikmann, annars vegar í karlaliðinu og hins vegar kvennaliðinu, 

var einnig sett upp í Excel þar sem að það þótti gefa betri heildarmynd af svörum þar sem 

þátttakendur skrifuðu allt frá engu upp í fjögur nöfn á línuna. Það var ekki í boði að nefna 

leikmann en á sama tíma segjast ekki eiga neinn uppáhalds leikmann. Í SPSS var aðeins fyrsta 

nafnið sem skrifað var á línuna fært inn. Til að svara rannsóknarspurningunum um marktækan 

mun milli kynja var gert kí-kvaðrat próf. 
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4. Kafli - Niðurstöður 

Alls svöruðu 60 strákar og 41 stelpa spurningalistanum. Hjá stelpunum var skiptingin 

nokkuð jöfn milli félaga, þar sem 21 stelpa kom frá KA og 20 frá Þór. Hjá strákunum var 

skiptingin hins vegar ójafnari, þar sem 45 strákar komu frá KA og 15 frá Þór. Nákvæmlega 

jafn margir þátttakendur voru fæddir árið 2003 og 2004, 13 og 14 ára, eða 49 í hvorum 

aldurshóp. Í viðbót við það voru svo tvær stelpur fæddar árið 2005 og ein árið 2006, 12 og 11 

ára, sem æfðu upp fyrir sinn aldursflokk og fengu þær því að vera með. 

 

Draumurinn 

„Dreymir þig einn daginn um að spila með A-landsliði Íslands í knattspyrnu?“ Já var 

svarið hjá 92% þátttakenda. Slíkum draumum þarf að fylgja áhugi á íþróttinni og sú reyndist 

raunin hjá meirihluta þátttakenda. Af 101 þátttakanda voru 64 sem sögðu knattspyrnu vera sitt 

aðal áhugamál. Þá sögðu 33 knattspyrnu, ásamt öðru, vera sitt aðal áhugamál og aðeins fjórir 

að þeir hefðu áhuga á knattspyrnu en önnur áhugamál væru þeim mikilvægari. Það er því 

óhætt að fullyrða að knattspyrna hafi verið þátttakendum ofarlega í huga þar sem 98% sögðu 

hana sitt aðal áhugamál, með eða án öðrum. Enginn nýtti sér svarmöguleikana um áhugaleysi 

á knattspyrnu.  

 Til þess að skoða staðfestu þátttakenda í að láta drauma sína rætast fylgdi 

fjölvalsspurning þar sem þátttakendur voru beðnir um að merkja við hluti sem þeir væru 

tilbúnir að leggja aukalega á sig ef það myndi auka líkur þeirra á að spila einn daginn fyrir A-

landslið Íslands í knattspyrnu. Þegar að þær niðurstöður voru skoðaðar með tilliti til kyns 

þátttakenda kom í ljós ákveðinn munur í nokkrum þáttum. Kí-kvaðrat próf sýndi að strákar 

voru líklegri en stelpur til þess að vilja bæta við sig 5-6 auka æfingum í vikum χ2(1, N = 101) 

= 8,72, p = 0,003. Á móti sýndi Kí-kvaðrat próf að stelpur völdu frekar en strákar að bæta við 
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styrktaræfingu χ2(1, N = 101) = 7,86, p = 0,005, teygja og rúlla fyrir hverja æfingu χ2(1, N = 

101) = 7,53, p = 0,006 og hugsa meira um næringu χ2(1, N = 101) = 4,04, p = 0,044.  

 

Áhorf eftir kynjum á meistaraflokks knattspyrnu 

Spurt var um áhorf á leiki meistaraflokks í efstu og 1. deild á Íslandi og í efstu deild á 

Englandi, Spáni og Þýskalandi í bæði karla og kvennaknattspyrnu. Í karlaflokki var mest 

áhorf á ensku úrvalsdeildina þar sem 59% sögðust horfa oft og 25% stundum. Næst á eftir 

fylgdi 1. deildin á Íslandi þar sem 23% sögðust horfa oft og 38% stundum. Það skýrist þó 

e.t.v. af því að meistaraflokkar KA og Þór í karlaflokki höfðu bæði spilað í 1. deild tímabilið 

áður en rannsóknin var gerð. Í þriðja sæti var efsta deildin á Íslandi með 52% samanlagt áhorf 

oft eða stundum, og síðan sú spænska rétt á eftir með 51% samanlagt áhorf oft eða stundum. 

Þó voru fleiri sem horfðu oft á spænsku úrvaldsdeildina, eða 22% þátttakenda á móti 15% 

sem sögðust horfa oft á efstu deild á Íslandi. Þýska úrvalsdeildin rak lestina, með 

fjórðungsáhorf, 26% samanlagt áhorf oft eða stundum, þar sem einungis þrír þátttakendur 

sögðust horfa oft.  

 Kí-kvaðrat próf sýndi að ekki var marktækur kynjamunur á áhorfi á neina af þeim 

deildum sem spurt var út í í karlaflokki. Hins vegar var marktækur munur á áhorfi á öllum 

deildum í kvennaflokki, nema þeirri þýsku þar sem 96% þátttakenda sögðust sjaldan eða 

aldrei horfa á leiki í þeirri deild. Í kvennaflokki sýndi kí-kvaðrat próf fram á þennan marktæka 

kynjamun í efstu deild á Íslandi χ2(3, N = 101) = 29,54, p < 0,001, í 1. deild á Íslandi χ2(4, N = 

101) = 27,34, p < 0,001, í ensku úrvalsdeildinni χ2(4, N = 101) = 24,02, p < 0,001 og að 

lokum einnig í spænsku úrvalsdeildinni χ2(3, N = 101) = 8,44, p = 0,038. Í kvennaflokki 

reyndist áhorf á leiki í efstu deild á Íslandi langmest þar sem 13% sögðust horfa oft og 29% 

stundum. Aðeins einn strákur sagðist þó horfa oft á efstu deild kvenna á Íslandi. Samanlagt 
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áhorf oft eða stundum var 23% á 1. deild á Íslandi, 14% á ensku úrvalsdeildina og 6% á 

spænsku úrvalsdeildina.  

 

Áhugi kynjanna á A-landsliðunum 

	

	

Mynd 1. Áhugi á A-landsliðum karla og kvenna í knattspyrnu eftir kyni 

Mikill kynjamunur kom í ljós þegar að spurt var út í áhuga þátttakenda á A-landsliðum 

karla og kvenna í knattspyrnu og kí-kvaðrat próf sýndi að þar væri um marktækan mun að 

ræða χ2(4, N = 101) = 61,34, p < 0,001. Af stelpunum voru 85% sammála því að þær hefðu 

jafn mikinn áhuga á A-landsliði karla og kvenna. Hjá strákunum voru hins vegar tveir af 

hverjum þremur (66%) sammála því að þeir hefðu meiri áhuga á A-landsliði karla en kvenna. 

Tilhneiging stráka til þess að lýsa frekar yfir áhuga á A-landsliði karla en kvenna kom svo enn 

frekar í ljós þar sem tæplega 17% stráka sögðust einungis hafa áhuga á A-landsliði karla. 

Engin stelpa nýtti sér þann svarmöguleika að lýsa einungis yfir áhuga á A-landsliði kvenna og 
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aðeins þrjár sögðust hafa meiri áhuga á A-landsliði kvenna en karla eins og sjá má enn frekar 

á mynd 1. 

 

Áhorf á A-landslið þjóðarinnar 

Bæði kyn voru beðin um að merkja við áhorf sitt, á A-landslið karla annars vegar og 

A-landslið kvenna hins vegar. Áhorfið var mælt á raðkvarða og flokkað eftir mismunandi 

vettvangi (mótsleikir og æfingaleikir), tegund umfjöllunar (viðtölum við leikmenn fyrir og 

eftir leik og í sjónvarpi fyrir leik, í hálfleik og eftir leik) og fjölmiðlagátt (fréttum á neti, í 

dagblöðum, útvarpi og sjónvarpi).  

Mótsleikir. Töluverður munur var á áhorfi á A-landslið karla annars vegar og A-

landslið kvenna hins vegar. Í mótsleikjum fylgdust 82% oft með karlaliðinu en 38% fylgdust 

oft með kvennaliðinu. Sjá töflu 1 fyrir frekari niðurstöður eftir kyni þátttakenda. Kí-kvaðrat 

próf sýndi að stelpur voru mun líklegri en strákar til þess að fylgjast með mótsleikjum hjá A-

landsliði kvenna χ2(3, N = 101) = 24,58, p < 0,001. Þegar að áhorf á A-landslið karla var 

skoðað út frá kynjum reyndist ekki martækur munur á áhorfi. 

	

Tafla 1. Áhorf eftir kyni á mótsleiki A-landsliðs karla og kvenna  

  A-landslið karla   A-landslið kvenna 
  Stelpur Strákar 

 
Stelpur Strákar 

Oft 31 50 
 

26 11 
Stundum 4 5 

 
11 21 

Sjaldan 5 2 
 

3 18 
Aldrei 1 3 

 
1 10 

Samtals 41 60 
 

41 60 
 

Æfingaleikir. Mun minna áhorf var almennt á æfingaleiki liðanna heldur en mótsleiki. 

Þegar að heildar áhorf var skoðað kom í ljós að um helmings munur var á áhorfi milli liðanna 

að þessu leyti. Um helmingur (48%) sagðist fylgjast oft með karlalandsliðinu í æfingaleikjum 
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en aðeins um fjórðungur (24%) með kvennaliðinu. Frekari niðurstöður eftir kyni þátttakenda 

má sjá í töflu 2. Rétt eins og í mótsleikjum sýndi kí-kvaðrat próf að stelpur voru mun líklegri 

til þess að fylgjast með A-landsliði kvenna í æfingaleikjum en strákar χ2(4, N = 101) = 

32,47, p < 0,001. Ekki reyndist marktækur kynjamunur á áhorfi á æfingaleiki hjá A-landsliði 

karla. 

 

Tafla 2. Áhorf eftir kyni á æfingaleiki A-landsliðs karla og kvenna  

  A-landslið karla   A-landslið kvenna 
  Stelpur Strákar 

 
Stelpur Strákar 

Oft 21 27   19 5 
Stundum 11 19 

 
17 16 

Sjaldan 4 8 
 

4 22 
Aldrei 5 5 

 
1 16 

Svarar 
ekki 0 1 

 

0 1 

Samtals 41 60   41 60 
 

Viðtöl við leikmenn eftir leiki. Munurinn á milli karla og kvennaliðsins minnkar 

þegar að viðtöl eftir leiki eru skoðuð miðað við æfingaleiki og mótsleiki. Þar fylgjast 29% oft 

með karlaliðinu meðan að 21% segjast fylgjast oft með kvennaliðinu. Þátttakendur fylgdust 

almennt meira með leikjunum sjálfum heldur en viðtölum eftir leik. Möguleikarnir sjaldan og 

aldrei voru því notaðir í meira mæli en í fyrri þáttunum tveimur. Ef samanlagður fjöldi þeirra 

sem merkja við oft og stundum er tekinn saman fylgjast 69% með viðtölum eftir leik hjá 

karlaliðinu á móti 49% hjá kvennaliðinu, sem er enn minni munur milli liða heldur en í áhorfi 

á leikina sjálfa. Tafla 3 inniheldur frekari niðurstöður með tilliti til kyns þáttakenda. Kí-

kvaðrat próf leiddi í ljós að stelpur voru líklegri til þess að fylgjast með A-landsliði kvenna í 

viðtölum eftir leiki heldur en strákar χ2(5, N = 101) = 22,11, p < 0,001. Marktækur 

kynjamunur reyndist ekki á því hversu mikið þátttakendur fylgdust með A-landsliði karla í 

viðtölum eftir leiki.  
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Tafla 3. Samanburður á svörum eftir kyni á fjölda sem fylgist með viðtölum eftir leiki 

hjá A-landsliðum karla og kvenna  

  A-landslið karla   A-landslið kvenna 
  Stelpur Strákar 

 
Stelpur Strákar 

Oft 12 17   15 6 
Stundum 15 25 

 
16 12 

Sjaldan 11 12 
 

7 22 
Aldrei 3 5 

 
3 19 

Svarar 
ekki 0 1 

 

0 1 

Samtals 41 60   41 60 
 

Viðtöl við leikmenn fyrir leiki. Af heildarfjölda þátttakenda fylgjast 20% oft með 

viðtölum fyrir leiki bæði hjá A-landsliði karla og kvenna. Ef fjöldinn er skoðaður eftir kynjum 

kemur í ljós algjör speglun milli karlaliðsins og kvennaliðsins eins og sjá má í töflu 4. Munur 

milli liðanna kemur þó í ljós þegar að samanlagður heildarfjöldi þeirra sem merkja við oft og 

stundum er tekinn saman, þá fylgjast 58% með karlaliðinu og 44% með kvennaliðinu sem er 

þó minnsti munur milli liðanna hingað til. Kí-kvaðrat próf leiddi í ljós marktækan mun á milli 

kynja að því leyti að stelpur eru líklegri til þess að að fylgjast með A-landsliði kvenna í 

viðtölum fyrir leiki heldur en strákar χ2(4, N = 101) = 21,46, p < 0,001. Strákar voru þó ekki 

marktækt líklegri en stelpur til þess að fylgjast með A-landsliði karla í viðtölum fyrir leik. 
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Tafla 4. Samanburður á svörum eftir kyni á fjölda sem fylgist með viðtölum fyrir leiki 

hjá A-landsliðum karla og kvenna  

  A-landslið karla   A-landslið kvenna 
  Stelpur Strákar 

 
Stelpur Strákar 

Oft 6 14   14 6 
Stundum 17 21 

 
15 9 

Sjaldan 14 16 
 

7 21 
Aldrei 4 8 

 
5 23 

Svarar 
ekki 0 1 

 

0 1 

Samtals 41 60   41 60 
 

Fréttir á netinu. Töluverður munur var á karla og kvenna liðinu þegar að lestur frétta 

á netinu var skoðaður. Af heildarfjölda þátttakenda voru 46% sem sögðust oft fylgjast með 

karlaliðinu í fréttum á netinu á móti 28% sem sögðust fylgjast með kvennaliðinu. Frekari 

niðurstöður eftir kyni þátttakenda má sjá í töflu 5. Rétt eins og með aðra ofangreinda þætti 

sýndi kí-kvaðrat próf að stelpur voru marktækt líklegri en strákar til þess að fylgjast með A-

landsliði kvenna í fréttum á netinu χ2(4, N = 101) = 19,51, p =0,001. Netmiðlar voru eina 

fjölmiðlagáttin þar sem kí-kvaðrat próf var ekki martktækt en fór nálægt því að mæla 

marktækan kynjamun hjá A-landsliði karla χ2(4, N = 101) = 9,12, p =0,058.  

 

Tafla 5. Samanburður á svörum eftir kyni á lestri frétta á netinu tengdum A-landsliðum 

karla og kvenna  

  A-landslið karla   A-landslið kvenna 
  Stelpur Strákar 

 
Stelpur Strákar 

Oft 14 32   19 9 
Stundum 11 13 

 
14 14 

Sjaldan 15 9 
 

5 22 
Aldrei 1 5 

 
3 14 

Svarar 
ekki 0 1 

 

0 1 

Samtals 41 60   41 60 
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Fréttir í dagblöðum. Munur milli karla og kvennaliðs reyndist ekki ýkja mikill þegar 

að kom að lestri þátttakenda á fréttum tengdum liðunum í dagblöðum. Dagblöð mældust þó 

almennt ekki eins vinsæll miðill og netmiðlar í þessari rannsókn. Það er í takt við breytta tíma 

þar sem vinsældir dagblaða hafa dalað töluvert frá gullaldarskeiði sínu. Þó er athyglisvert að 

sjá hversu margir lesa fréttir í dagblöðum, sérstaklega í ljósi þess hversu ungir þátttakendurnir 

voru. Alls sögðust 20% oft lesa fréttir tengdar karlaliðinu og 15% tengdar kvennaliðinu. 

Hlutföllin breyttust ekki mikið þótt samanlagður heildarfjöldi þeirra sem merktu við oft og 

stundum væri tekinn saman, þá voru það 54% sem lásu fréttir í dagblöðum tengdar karlaliðinu 

og 45% tengdar kvennaliðinu. Sjá töflu 6 fyrir frekari niðurstöður eftir kyni þátttakenda. Kí-

kvaðrat próf á lestri dagblaðafrétta gaf sem áður til kynna marktækan mun á stelpum og 

strákum varðandi A-landslið kvenna. Hjá karlaliðinu var kynjamunurinn enn ekki marktækur. 

 

Tafla 6. Samanburður á svörum eftir kyni á lestri frétta í dagblöðum tengdum A-

landsliðum karla og kvenna  

  A-landslið karla   A-landslið kvenna 
  Stelpur Strákar 

 
Stelpur Strákar 

Oft 6 14   8 7 
Stundum 18 16 

 
18 12 

Sjaldan 9 16 
 

10 16 
Aldrei 8 12 

 
5 24 

Svarar 
ekki 0 2 

 

0 1 

Samtals 41 60   41 60 
 

Fréttir í útvarpi. Útvarp reyndist sú fjölmiðlagátt sem þátttakendur notuðu síst til 

þess að fylgjast með A-landsliðunum. Af heildarfjölda þátttakenda voru einungis 10% sem 

fylgdust oft með fréttum tengdum karlaliðinu í útvarpi og 7% með kvennaliðinu. Þó hækkaði 

hlutfallið umtalsvert þegar að samanlagður heildarfjöldi þeirra sem merktu við oft og stundum 

var tekinn saman, karlaliðið fór þá upp í 40% á móti 28% hjá kvennaliðinu. Útvarp reyndist 
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eini áhorfsþátturinn þar sem kí-kvaðrat próf sýndi hvorki marktækan kynjamun hjá A-

landsliði kvenna né karla. Frekari niðurstöður eftir kyni þátttakenda má sjá í töflu 7. Útvarp er 

miðill sem hefur þurft að aðlaga sig að breyttu umhverfi og breyttum tímum.  Niðurstöður 

þessarar rannsóknar undirstrikuðu það að yngri aldurshópur á borð við þátttakendur í þessari 

rannsókn noti aðra nýrri miðla frekar en útvarp. 

 

Tafla 7. Samanburður á svörum eftir kyni á notkun útvarps til að fylgjast með A-

landsliðum karla og kvenna  

  A-landslið karla   A-landslið kvenna 
  Stelpur Strákar 

 
Stelpur Strákar 

Oft 3 7   4 3 
Stundum 12 18 

 
13 8 

Sjaldan 18 15 
 

14 20 
Aldrei 8 19 

 
10 27 

Svarar 
ekki 0 1 

 

0 2 

Samtals 41 60   41 60 
 

Fréttir í sjónvarpi. Fleiri fylgdust þá með sjónvarpsfréttum heldur en æfingaleikjum 

landsliðanna sem og viðtölum fyrir og eftir leiki. Alls sögðust 53% fylgjast oft með 

karlaliðinu og 32% með kvennaliðinu. Þegar að samanlagður heildarfjöldi þeirra sem merktu 

við oft og stundum var tekinn saman, hækkaði karlaliðið upp í 87% áhorf og kvennaliðið upp 

í 62%. Frekari niðurstöður eftir kyni þátttakenda má sjá í töflu 8. Kí-kvaðrat próf sýndi að 

stelpur voru marktækt líklegri heldur en strákar til þess að fylgjast með A-landsliði kvenna í 

sjónvarpsfréttum χ2(4, N = 101) = 20,71, p < 0,001. Kí-kvaðrat próf gaf þó ekki marktækan 

mun á stelpum og strákum í áhorfi sjónvarpsfrétta tengdum A-landsliði karla. 

 

 



	 32	

Tafla 8. Samanburður á svörum eftir kyni á áhorfi sjónvarpsfrétta í tengslum við A-

landslið karla og kvenna  

  A-landslið karla   A-landslið kvenna 
  Stelpur Strákar 

 
Stelpur Strákar 

Oft 18 35   19 13 
Stundum 19 15 

 
17 13 

Sjaldan 4 5 
 

4 21 
Aldrei 0 4 

 
1 11 

Svarar 
ekki 0 1 

 

0 2 

Samtals 41 60   41 60 
 

Umfjöllun í sjónvarpi fyrir leik. Um það bil helmings munur var á því hvort 

þátttakendur horfðu oft á umfjöllun fyrir leiki, 41% horfðu oft á slíka umfjöllun fyrir leiki 

karlalandsliðsins og 22% fyrir leiki kvennalandsliðsins. Tæplega þriðjungur (31%) til viðbótar 

sagðist horfa stundum á umfjöllun fyrir leiki karlaliðsins og fjórðungur (25%) fyrir leiki 

kvennaliðsins. Sjá töflu 9 fyrir frekari niðurstöður eftir kyni þátttakenda. Ekki var greint á 

milli mótsleikja og æfingaleikja að þessu leyti. Kí-kvaðrat próf sýndi fram á kynjamun í 

tengslum við áhorf á umfjöllun fyrir leiki A-landsliðs kvenna  χ2(4, N = 101) = 19,15, p = 

0,001. Sem áður var ekki marktækur kynjamunur að þessu leyti á áhorfi tengdu A-landsliði 

karla. 
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Tafla 9. Samanburður á svörum eftir kyni á áhorfi á umfjöllun í sjónvarpi fyrir leiki A-

landsliða karla og kvenna  

  A-landslið karla 		 A-landslið kvenna 
  Stelpur Strákar 

	
Stelpur Strákar 

Oft 15 26 		 17 5 
Stundum 14 17 

	
11 14 

Sjaldan 6 11 
	

8 20 
Aldrei 6 5 

	
5 20 

Svarar 
ekki 0 1 

	

0 1 

Samtals 41 60 		 41 60 
 

Umfjöllun í sjónvarpi í hálfleik. Af sjónvarpsumfjöllun í kringum leiki mældist 

umfjöllun í hálfleik vinsælust í þessari rannsókn. Helmingur þátttakenda (51%) sagðist horfa 

oft á umfjöllun í hálfleik í tengslum við leiki karlalandsliðsins á meðan rétt rúmlega 

fjórðungur (27%) sagðist horfa á hálfleiksumfjöllun í tengslum við leiki kvennalandsliðsins. 

Að auki sögðust 27% þátttakenda stundum horfa á hálfleiksumfjöllun bæði hjá karlaliðinu og 

kvennaliðinu. Tafla 10 inniheldur frekari niðurstöður eftir kyni þátttakenda. Kí-kvaðrat próf 

sýndi marktækan kynjamun í tengslum við hálfleiksumfjöllun á leikjum kvennaliðsins  

χ2(4, N = 101) = 21,87, p < 0,001. Slíkur munur mældist ekki hjá karlaliðinu. 

 

Tafla 10. Samanburður á svörum eftir kyni á áhorfi á umfjöllun í sjónvarpi í hálfleik í 

leikjum A-landsliða karla og kvenna  

		 A-landslið karla 		 A-landslið kvenna 

	
Stelpur Strákar 

	
Stelpur Strákar 

Oft 20 31 		 20 7 
Stundum 15 12 

	
12 15 

Sjaldan 2 11 
	

4 18 
Aldrei 4 5 

	
5 19 

Svarar 
ekki 0 1 

	

0 1 

Samtals 41 60 		 41 60 
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Umfjöllun í sjónvarpi eftir leik. Umfjöllun reyndist örlítið vinsælli eftir leiki en fyrir 

í þessari rannsókn. Þó var munurinn ekki mikill. Alls sögðust 49% fylgjast oft með umfjöllun 

í sjónvarpi eftir leiki hjá karlaliðinu (41% fyrir leik) og 24% með kvennaliðinu (22% fyrir 

leik). Þá sögðust 26% að auki fylgjast stundum með slíkri umfjöllun hjá báðum liðum. 

Þátttakendur dreifðust síðan áfram merkilega jafnt á svarmöguleika tengdum kvennaliðinu 

með 25% sem merktu við sjaldan og 25% aldrei. Umfjöllun fyrir leik dreifðist álíka jafnt á 

alla fjóra valmöguleikana í tengslum við kvennaliðið eins og sjá má í töflu 11. Kí-kvaðrat próf 

sýndi marktækan kynjamun á áhorfi á umfjöllun í sjónvarpi eftir leiki kvennalandsliðsins 

χ2(4, N = 101) = 22,21, p < 0,001. Marktækur kynjamunur var því á öllum áhorfsþáttum sem 

mældir voru í þessari rannsókn í tengslum við kvennalandsliðið utan við hlustun á útvarp. Kí-

kvaðrat próf sýndi þó ekki fram á kynjamun þegar að kom að áhorfi á sjónvarpsumfjöllun eftir 

leiki karlalandsliðsins. Það var því ekki marktækur kynjamunur á neinum áhorfsþætti sem 

tengdist karlalandsliðinu sem var til skoðunar í þessari rannsókn. 

 

Tafla 11. Samanburður á svörum eftir kyni á áhorfi á umfjöllun í sjónvarpi eftir leiki A-

landsliða karla og kvenna  

		 A-landslið karla 		 A-landslið kvenna 

	
Stelpur Strákar 

	
Stelpur Strákar 

Oft 17 32 		 18 6 
Stundum 15 11 

	
13 13 

Sjaldan 5 13 
	

5 20 
Aldrei 4 3 

	
5 20 

Svarar 
ekki 0 1 

	

0 1 

Samtals 41 60 		 41 60 
 

 

 



	 35	

Leikmenn í deildum utan Íslands 

 

Mynd 2. Það skiptir máli fyrir áhuga minn á A-landsliði karla í knattspyrnu að margir 

leikmenn þess spili með liðum utan Íslands 

	

Mynd 3. Það skiptir máli fyrir áhuga minn á A-landsliði kvenna í knattspyrnu að 

margir leikmenn þess spili með liðum utan Íslands 
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Þátttakendur svöruðu fullyrðingunni „það skiptir máli fyrir áhuga minn á A-landsliði 

karla/kvenna í knattspyrnu að margir leikmenn þess spili með liðum utan Íslands?“ Meirihluti 

þátttakenda var sammála því að sú fullyrðing skipti máli fyrir áhuga þeirra. Flestir lýstu sig 

frekar sammála, eða í kringum 45% hjá bæði karla- og kvennalandsliðinu. Nokkur munur var 

þó á því hvort þátttakendur lýstu sig mjög sammála fullyrðingunni þar sem um 28% gerðu það 

í tengslum við karlalandsliðið en aðeins 14% í tenglsum við kvennalandsliðið. Kí-kvaðrat próf 

sýndi að marktækur kynjamunur var bæði þegar að spurt var í tengslum við A-landslið karla 

annars vegar χ2(3, N = 101) = 10,02, p = 0,018 og A-landslið kvenna hins vegar χ2(4, N = 

101) = 11,23, p = 0,024. Dreifinguna má sjá enn frekar á mynd 2 fyrir landslið karla og mynd 

3 fyrir landslið kvenna. 

Hjá strákunum var munur á því hvort um var að ræða A-landslið karla eða kvenna, 

hversu mikil áhrif það hafði á áhuga þeirra að margir leikmenn liðsins væru að spila í deildum 

utan Íslands. Eins og sjá má á töflu 12 þá voru strákar í auknum mæli sammála þegar að 

fullyrðingin tengdist A-landsliði karla en síður sammála þegar að hún tengdist A-landsliði 

kvenna. Svör stelpnanna breyttust lítið eftir því hvort um var að ræða A-landslið karla eða 

kvenna.  
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Tafla 12. Samanburður á svörum eftir kyni á því hvort það skipti máli fyrir áhuga á A-

landsliðum þjóðarinnar að leikmenn spili í deildum utan Íslands 

       
    A-landslið karla   A-landslið kvenna 

  Stelpur Strákar 
 

Stelpur Strákar 

Mjög sammála 6 22   9 5 

Frekar sammála 18 27 
 

13 33 

Frekar ósammála 16 9 
 

16 12 

Mjög ósammála 1 2 
 

3 9 

Svarar ekki 0 0 
 

0 1 

Samtals 41 60   41 60 

	 	 	 	 	 	 

 

Mynd 4. Leikmenn karlalandsliðsins sem spila í deildum utan Íslands eru líklegri til þess 

að verða mínir uppáhalds leikmenn í  knattspyrnu heldur en þeir sem spila í deildunum 

á Íslandi 
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Þátttakendur svöruðu fullyrðingunni „leikmenn karla/kvennalandsliðsins sem spila í 

deildum utan Íslands eru líklegri til þess að verða mínir uppáhalds leikmenn í knattspyrnu 

heldur en þeir sem spila í deildunum á Íslandi.“ Tveir af hverjum þremur af heildarfjölda 

þátttakenda voru mjög eða frekar sammála fullyrðingunni bæði í tengslum við karlalandsliðið 

og kvennalandsliðið. Þó var munur að því leyti að fleiri voru mjög sammála fullyrðingunni í 

tengslum við karlalandsliðið, eða 33%, meðan að 19% voru mjög sammála í tengslum við 

kvennalandsliðið. Frekari niðurstöður með tilliti til kyns má sjá í töflu 13. 

 

Tafla 13. Samanburður á svörum eftir kyni á því hvort leikmenn A-landsliðanna, sem 

spila í deildum utan Íslands, séu líklegri til þess að verða uppáhalds leikmenn heldur en 

þeir sem spila í deildunum á Íslandi.  

  A-landslið karla   A-landslið kvenna 

  Stelpur Strákar 
 

Stelpur Strákar 

Mjög sammála 8 25   6 13 

Frekar sammála 11 24 
 

13 31 

Frekar ósammála 15 9 
 

14 9 

Mjög ósammála 7 2 
 

8 6 

Svarar ekki 0 0 
 

0 1 

Samtals 41 60   41 60 
 

Kí-kvaðrat próf sýndi að marktækur kynjamunur var á svörum tengdum A-landsliði 

karla  χ2(3, N = 101) = 14,81, p = 0,002. Marktækur munur mældist þó ekki í tengslum við 

kvennalandsliðið að þessu leyti. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar þá eru strákar 

líklegri en stelpur til þess að vera mjög eða frekar sammála því að leikmenn í A-landsliði 

karla sem spili í deildum utan Íslands séu líklegri til þess að verða þeirra uppáhalds leikmenn. 

Á móti eru stelpur líklegri til þess að vera mjög eða frekar ósammála þeirri fullyrðingu eins 

og sjá má á mynd 4.  
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Ísland á EM 

  

Mynd 5. Hafði það áhrif á áhuga þinn á A-landsliði kvenna að liðið skyldi vinna sér inn 

þátttökurétt á EM? 

Af heildafjölda þátttakenda voru 93% samanlagt sem sögðu áhuga sinn á A-landsliði 

karla hafa aukist mikið eða nokkuð við það að liðið náði að tryggja sér þátttökurétt á EM. 

Sama afrek A-landsliðs kvenna hafði þó ekki eins afgerandi mikil áhrif á áhuga þátttakenda 

þar sem 74% sögðu áhugann hafa aukist mikið eða nokkuð. Mestur var munurinn á milli 

karla- og kvennaliðsins á þeim fjölda sem sagði áhugann hafa aukist mikið. Í töflu 14 má sjá 

frekari niðurstöður eftir kyni. 
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Tafla 14. Samanburður á svörum eftir kyni á því hvort það skipti máli fyrir áhuga á A-

landsliðum karla og kvenna að liðin skyldu vinna sér inn þátttökurétt á EM? 

  A-landslið karla   A-landslið kvenna 

  Stelpur Strákar 
 

Stelpur Strákar 

Áhuginn jókst mikið 25 36   27 8 

Áhuginn jókst nokkuð 15 17 
 

10 29 

Hafði enginn áhrif 1 5 
 

4 20 

Áhuginn minnkaði nokkuð 0 1 
 

0 3 

Áhuginn minnkaði mikið 0 1 
 

0 0 

Samtals 41 60   41 60 
 

Kí-kvaðrat próf sýndi að stelpur voru mun líklegri en strákar til þess að segja áhugann 

hafa aukist mikið við afrek A-landsliðs kvenna við það að komast á EM χ2(3, N = 101) = 

30,75, p < 0,001. Þótt áhugi stráka hafi ekki aukist jafn afgerandi mikið á A-landslið kvenna 

við að komast á EM og hjá stelpum, þá svöruðu samt 13% stráka að áhugi þeirra á 

kvennalandsliðinu hefði aukist mikið og 48% að áhuginn hefði aukist nokkuð. Frekari 

dreifingu á svörum tengdum A-landsliði kvenna má sjá á mynd 5. Munur milli kynja var ekki 

marktækur í tengslum við sama afrek hjá A-landsliði karla.  

 

Uppáhalds leikmenn 

Gylfi Sigurðsson og Sara Björk Gunnarsdóttir voru oftast nefnd sem uppáhalds 

leikmenn. Opinn svarmöguleiki gaf þátttakendum möguleika á að nafngreina alla sína 

uppáhalds leikmenn. Þegar að niðurstöður eru skoðaðar í töflu 15 ber því að hafa í huga að þar 

eru taldir með allir þeir leikmenn sem nefndir voru sem uppáhalds leikmenn. Þeir sem áttu 

uppáhalds leikmann nafngreindu allt frá einum upp í fjóra leikmenn. Án þess að á slíkt hefði 

verið reynt, þá hefði það ekki verið talið með í úrvinnslu gagna ef sami leikmaður hefði verið 

nefndur oftar en tvisvar á sama spurningalista. Gylfi var nefndur alls 42 sinnum og Sara 37 



	 41	

sinnum. Hjá A-landsliði karla var Aron Einar Gunnarsson nefndur næst oftast, alls 27 sinnum 

og Sandra María Jessen næst oftast hjá A-landsliði kvenna, alls 19 sinnum.  

Hjá A-landsliði karla voru jafn margar stelpur og strákar sem sögðust ekki eiga neinn 

uppáhalds leikmann. Þar sem færri stelpur en strákar tóku þátt í þessari rannsókn verður þó 

hlutfall stelpna, sem ekki áttu uppáhalds leikmann í karlalandsliðinu, hærra eða 19,5% á móti 

13% stráka. Einn strákur en engin stelpa, sagðist ekki þekkja neinn leikmann í A-landsliði 

karla. Hlutfallið strákamegin hækkaði því upp í 15% þegar að við bættist fjöldi þeirra sem 

ekki áttu uppáhalds leikmann vegna þess að þeir þekktu engan. 

Þegar að A-landslið kvenna var skoðað varð munur á svörum eftir kyni mjög 

afgerandi. Af þeim 60 strákum sem tóku þátt sögðust 31 ekki eiga uppáhalds leikmann í 

kvennalandsliðinu, eða 52%. Á móti voru aðeins fjórar stelpum af 41 á sömu skoðun, eða 

10%. Hlutfallið strákamegin hækkaði svo enn frekar, eða upp í 67%, þegar að við bættist 

fjöldi þeirra sem ekki áttu uppáhalds leikmann vegna þess að þeir þekktu engan. Þegar að 

hlutföllin voru borin saman kom því í ljós að tveir af hverjum þremur strákum áttu ekki 

uppáhalds leikmann í A-landsliði kvenna á móti aðeins einni stelpu af hverjum tíu. Rétt 

rúmlega helmingur stráka (52%) átti því aðeins uppáhalds leikmann í A-landsliði karla en 

engan í A-landsliði kvenna. Á móti áttu aðeins 9,5% stelpna aðeins uppáhalds leikmann í A-

landsliði kvenna en ekki karla.  

Stelpur nefndu alls átta mismunandi leikmenn í A-landsliði karla sem sína uppáhalds 

leikmenn á meðan strákar nefndu aðeins þrjá í A-landsliði kvenna. Stelpur nefndu þá einnig 

oftar en strákar fleiri en einn leikmann sem sinn uppáhalds leikmann, bæði í A-landsliði karla 

og kvenna. Í töflu 15 má sjá frekari niðurstöður eftir kyni þátttakenda á vali á uppáhalds 

leikmanni. 

Í SPSS var aðeins fyrsti leikmaður sem nefndur var sem uppáhalds leikmaður tekinn til 

greina til þess að gefa öllum atkvæðum jafnt gildi. Það breytti því ekki að Gylfi og Sara voru 
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eftir sem áður vinsælust. Hlutfall þeirra sem ekki áttu uppáhalds leikmann breyttist heldur 

ekki þar sem ekki var mögulegt að merkja oftar en einu sinni við þann möguleika. Sjö 

mismunandi leikmenn karlaliðsins voru þá nefndir af stelpum á móti tveimur leikmönnum 

sem strákar nefndu úr kvennaliðinu.  

 

Tafla 15. Samanburður á svörum eftir kyni á uppáhalds leikmanni í A-landsliðum karla 

og kvenna 

 
A-landslið karla     A-landslið kvenna 

 
Stelpur Strákar 

  
Stelpur Strákar 

Gylfi  19 23   Sara 24 13 
Enginn 8 8 

 
Enginn 4 31 

Þekki engan 0 1 
 

Þekki engan 0 9 
Aron Einar 11 16 

 
Sandra 12 7 

Ragnar 7 4 
 

Margrét Lára 9 1 
Ari 1 3 

 
Hallbera 3 0 

Birkir 5 6 
 

Dagný 1 0 
Alfreð 1 1 

 
Elísa 1 0 

Hannes 1 1 
 

Fanndís 1 0 
Kolbeinn 1 1 

 
Katrín 1 0 

Kári  0 1 
 

Guðbjörg 1 0 
Viðar 0 1 

    Hallgrímur 0 1 
    Jói Berg 0 2 
    Samtals 54 69 
 

Samtals 57 61 
 

Athygli á leikrænum þáttum innan vallar 

Beina iðkendur athygli sinni á einhver sérstök atriði þegar að þau fylgjast með A-

landsliðunum spila? Alls voru 13 mismunandi leikrænir þættir skoðaðir í þessari rannsókn, en 

með leikrænum þáttum var átt við atriði í leik einstakra leikmanna eins og t.d. tæknileg atriði, 

leikstíl, hvernig leikmenn standa á vellinum, beita líkamanum, hreyfa sig og tjá sig. 

Dreifingin milli mismunandi þátta var nokkuð jöfn, hvort heldur sem horft var á karla- eða 

kvennalandsliðið spila. Af 13 þáttum (sjá töflu 16) var merkt við 11 hjá karlalandsliðinu en 10 

hjá kvennalandsliðinu í 50% tilfella eða oftar. Hjá karlalandsliðinu spannaði svarhlutfallið allt 
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frá 32% sem veittu markvörslu sérstaka athygli upp í 69% sem veittu því sérstaklega athygli 

hvernig leikmenn beittu sér í að skjóta boltanum. Næst á eftir komu aukaspyrnur, sendingar 

og gabbhreyfingar sem algengustu þættirnir sem veitt var athygli sérstaklega hjá 

karlalandsliðinu. Hjá kvennalandsliðinu var einnig merkt sjaldnast við markvörslu, eða alls í 

35% tilfella, en oftast við sérstaka athygli tengdri aukaspyrnum, eða alls í 63% tilfella. Þar á 

eftir var oftast merkt við skot, sendingar og gabbhreyfingar hjá kvennalandsliðinu. 

Aukaspyrnur, skot, sendingar og gabbhreyfingar eru því þeir fjórir þættir sem iðkendur veita 

helst sérstaka athygli, hvort sem horft er á A-landslið karla eða kvenna.  

Í viðbót við ofangreind atriði voru samskipti meðal fjögurra algengustu atriða sem 

stelpur veittu athygli í tengslum við áhorf á karlalandsliðið og móttaka á bolta í tengslum við 

kvennalandsliðið. Hjá strákum bættist móttaka á bolta við lista fjögurra algengustu atriða 

þegar að horft var á karlalandsliðið og knattrak við áhorf á kvennalandsliðið. Stelpur merktu 

að meðaltali við átta atriði í tengslum við áhorf á karlalandsliðið en tæplega níu í tengslum við 

kvennalandsliðið. Þá merktu strákar við tæplega sjö atriði að meðaltali í tengslum við áhorf á 

karlalandsliðið en tæplega sex í tengslum við kvennalandsliðið.  
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Tafla 16. Samanburður á svörum eftir kyni á athygli tengdri leikrænum þáttum innan 

vallar þegar að horft sé á A-landslið karla og kvenna spila 

  A-landslið karla   A-landslið kvenna 
  Stelpur Strákar 

 
Stelpur Strákar 

Aukaspyrnur 24 44   29 34 
Horn 21 30 

 
28 25 

Innköst 21 25 
 

23 20 
Gabbhreyfingar 29 34 

 
32 27 

Sóknaruppbygging 23 29 
 

24 24 
Varnarleikur 26 33 

 
31 25 

Markvarsla 17 15 
 

18 17 
Móttaka 26 36 

 
32 25 

Knattrak 25 29 
 

29 29 
Skot 30 39 

 
29 33 

Sendingar 29 36 
 

31 30 
Löng spörk 28 31 

 
28 22 

Samskipti 29 28 
 

28 24 
Samtals 328 409   362 335 

 

Athygli tengd útliti, framkoma og lífstíll einstakra leikmanna innan sem utan vallar 

Hvaða þættir eru það þá í fari landsliðsmanns sem iðkendur taka helst eftir? Alls voru 

15 (sjá töflu 17) þættir tengdir útliti, framkomu og lífstíl einstakra leikmanna innan sem utan 

vallar skoðaðir í þessari rannsókn. Sveiflur milli mismunandi þátta voru mun meiri í þessum 

þáttum heldur en leikrænu þáttunum sem áður hefur verið fjallað um. Af 15 þáttum voru átta 

hjá karlaliðinu en sjö hjá kvennaliðinu með svarhlutfall á bilinu 10-30%. Sömu þrír þættir þ.e. 

hvort leikmaður væri kurteis, í góðu formi og hugsaði um mataræði voru áberandi algengastir 

bæði í tengslum við karlaliðið og kvennaliðið. Þetta voru einu þrír þættirnir sem náðu yfir 

50% svarhlutfalli hjá hvoru liði. Hjá karlalandsliðinu var svarhlutfallið allt frá 9% sem veittu 

skartgripum og sólbrúnku sérstaka athygli upp í 74% sem veittu kurteisi sérstaklega athygli. 

Hjá kvennalandsliðinu var kurteisi (68%) sömuleiðis algengasta svarið, svarhlutfall spannaði 

svo allt niður í 4% sem veittu sólbrúnku sérstaka athygli.  
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Í töflu 17 má sjá að næst á eftir ofangreindum atriðum tóku stelpur eftir því hvort 

leikmaður hugsaði um hvíld og endurheimt og stælum. Hjá strákum voru það sömu þættir sem 

komu næst í röðinni nema við áhorf á A-landslið karla voru fleiri sem veittu hárgreiðslu 

athygli en stælum leikmanna. Stelpur merktu að meðaltali við um 4,3 atriði af 15 hjá 

karlalandsliðinu en 4,5 hjá kvennalandsliðinu. Strákar hins vegar merktu við 4,8 atriði að 

meðaltali hjá karlalandsliðinu en einungis 3 hjá kvennalandsliðinu. 

 

Tafla 17. Samanburður á svörum eftir kyni á athygli í tengslum við útlit, framkomu og 

lífstíl einstakra leikmanna A-landsliðanna innan sem utan vallar  

  A-landslið karla   A-landslið kvenna 
  Stelpur Strákar 

 
Stelpur Strákar 

Hárgreiðsla 4 23   6 11 
Farði 0 0 

 
4 6 

Skeggvöxtur 3 15 
 

0 0 
Klæðnaður 4 18 

 
5 10 

Orðaforði/málnotkun 12 12 
 

11 7 
Andlitsbrigði 10 8 

 
7 5 

Sólbrúnka 1 8 
 

1 3 
Húðflúr 6 18 

 
5 8 

Vöðvastæltur 7 19 
 

6 7 
Six-pack 3 13 

 
0 5 

Gott form 25 33 
 

26 26 
Matarræði 26 31 

 
30 23 

Hvíld og endurheimt 18 25 
 

24 22 
Skartgripir 0 9 

 
2 4 

Kurteisi 36 38 
 

39 29 
Stælar 23 20 

 
19 14 

Samtals 178 290   185 180 
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Ástæður fyrir sérstakri athygli 

  

Mynd 6. Af hverju tekur þú sérstaklega eftir leikrænum atriðum í leik einstakra 

leikmanna A-landsliðs kvenna?  

Alls 85% þátttakenda sögðust taka sérstaklega eftir leikrænum þáttum hjá A-landsliði 

karla og 78% hjá A-landsliði kvenna í þeim tilgangi að reyna að læra þá. Eins og sjá má í 

töflu 18 og á mynd 6 þá voru 95% stelpna sem sögðust taka eftir leikrænum atriðum hjá A-

landsliði kvenna í þeim tilgangi að vilja læra af þeim, á móti gerðu 80% stráka það hjá A-

landsliði karla. Þegar að áhorf á landslið af gagnstæðu kyni er skoðað kemur í ljós að 63% 

stráka taka eftir leikrænum atriðum hjá A-landsliði kvenna til að læra af þeim á móti 88% 

stelpna sem sögðust taka eftir leikrænum atriðum hjá A-landsliði karla til að læra af þeim. 
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Tafla 18. Samanburður á svörum eftir kyni á ástæðum fyrir því að leikrænum þáttum 

innan vallar sé veitt sérstök athygli þegar að horft sé á A-landslið karla og kvenna spila 

  A-landslið karla   A-landslið kvenna 

  Stelpur Strákar 
 

Stelpur Strákar 

Vegna þess að ég vil læra þá 36 48 
  

39 38 

Veit það ekki, tek bara eftir 
þeim 4 6 

 

1 8 

Finnst það áhugavert, en 
reyni ekki að tileinka mér þá 1 5 

 

1 6 

Tek ekki sérstaklega eftir 
þeim 0 1 

 

0 8 

Samtals 41 60   41 60 

 

Kí-kvaðrat próf sýndi að stelpur voru marktækt líklegri en strákar til þess að taka eftir 

atriðum í leik A-landsliðs kvenna með það að markmiði að læra af þeim χ2(3, N = 101) = 

13,95, p = 0,003. Marktækur munur eftir kyni reyndist ekki í tengslum við A-landslið karla. 
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Mynd 7. Af hverju tekur þú sérstaklega eftir þáttum sem tengjast útliti, framkomu og 

lífstíl einstakra leikmanna innan vallar sem utan vallar hjá A-landsliði kvenna  

Niðurstöður voru ekki jafn afgerandi þegar að skoðaðar voru ástæður fyrir sérstakri 

athygli á þáttum sem tengjast útliti, framkomu og lífstíl einstakra leikmanna innan vallar sem 

utan vallar í samanburði við leikræna þætti. Alls sögðust 38% taka eftir slíkum þátum hjá 

kvennaliðinu með það í huga að læra af þeim á meðan 35% sögðust taka eftir þeim hjá 

karlaliðinu með sama markmið í huga. Eins og sjá má í töflu 19 sagðist þriðjungur stráka taka 

eftir þáttum til þess að læra af þeim og munar þá aðeins einum á því hvort um ræðir landslið 

af sama kyni eða gagnstæðu. Mjög svipað hlutfall stelpna sagðist fylgjast með landsliði af 

gagnstæðu kyni til þess að læra af því. Eins og sjá má á mynd 7 skiptist hlutfall stráka nokkuð 

jafnt í þrennt. Þar sem þriðjungur stráka segist taka eftir þáttum í fari leikmanna hjá 

gagnstæðu kyni til þess að læra þá, meðan að þriðjungur segist ekki vita af hverju þeim sé 

veitt athygli og að lokum þriðjungur sem segist ekki veita þeim neina sérstaka athygli. Á móti 
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sögðust aðeins 10% stelpna ekki veita þáttum tengdum útliti, framkomu og lífstíl athygli hjá 

landsliði af gagnstæðu kyni.  

 

Tafla 19. Samanburður á svörum eftir kyni á ástæðum fyrir því að þáttum tengdum 

útliti, framkomu og lífstíl einstakra leikmanna innan vallar sem utan vallar sé veitt 

sérstök athygli 

  A-landslið karla   A-landslið kvenna 

  Stelpur Strákar 
 

Stelpur Strákar 

Vegna þess að ég vil læra þá 15 20 
  

19 19 

Veit það ekki, tek bara eftir 
þeim 18 25 

 

15 16 

Finnst það áhugavert, en 
reyni ekki að tileinka mér þá 4 6 

 

2 5 

Tek ekki sérstaklega eftir 
þeim 4 9 

 

4 20 

Svarar ekki 0 0 

 

1 0 

Samtals 41 60 
		

41 60 

 

Kí-kvaðrat próf leiddi í ljós marktækan kynjamun í tengslum við A-landslið kvenna á 

sérstakri eftirtekt á þáttum sem tengdust útliti, framkomu og lífstíl einstakra leikmanna innan 

vallar sem utan vallar χ2(4, N = 101) = 9,76, p = 0,045. Kí-kvaðrat próf sýndi jafnframt að 

ekki var marktækur munur milli kynja þegar að spurt var í tengslum við A-landslið karla. 
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5. Kafli - Umræður 

Áhugi á knattspyrnu og draumar um að ná langt voru áberandi afgerandi í svörum 

þátttakenda í þessari rannsókn. Alls sögðu 98% knattspyrnu vera annaðhvort sitt aðal 

áhugamál eða ásamt öðru sitt aðal áhugamál og ekki einn einasti nefndi að áhuginn væri ekki 

til staðar. Áhugi skiptir máli fyrir árangur í allri íþróttaiðkun og því verða niðurstöður að 

teljast mjög jákvæðar að þessu leyti. Drauminn um að spila einn daginn fyrir A-landslið 

Íslands í knattspyrnu áttu 92% þátttakenda sameiginlegan. Til þess að uppfylla þann draum 

voru strákar tilbúnir til að bæta við sig mörgum auka knattspyrnuæfingum á meðan stelpur 

völdu frekar að hugsa betur um sig líkamlega, með því að teygja og rúlla aukalega fyrir hverja 

æfingu, hugsa meira um næringu og bæta við sig styrktaræfingu. Fyrstu rannsóknarspurningu 

var því svarað játandi að öllu leyti.  

Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Bandura og Kupers (1964) þar sem 

börn tileinkuðu sér markmið í takt við fyrirmyndir úr umhverfi sínu (vitnað til í Bandura, 

1976). Á tímum þegar að fyrirmyndirnar í A-landsliðum þjóðarinnar setja sér metnaðarfull 

markmið og ná árangri ætti það því að hafa áhrif á unga iðkendur og markmiðasetningu 

þeirra. Andrúmsloftið sem fylgt hefur EM þátttöku karla- og kvennalandsliðsins er þannig 

andrúmsloft sem ungir iðkendur anda að sér og gefur þeim aukinn kraft til að setja sér 

markmið og fylgja þeim eftir. Næstum allir áttu sér þann draum að spila fyrir landsliðið og er 

spurning hvort nálægðin við leikmenn skipti þar máli. Niðurstöður Lockwood og Kunda 

(1997) voru að fyrirmyndir virkuðu mest hvetjandi á einstaklinga ef raunverulegur möguleiki 

var á að setja sig í sömu spor. Þannig mætti velta fyrir sér hvort iðkendur samsami sig frekar 

við landsliðsleikmenn fámennra þjóða þar sem nálægðin er meiri heldur en hjá fjölmennum 

þjóðum.  

Þegar að áhorf á meistarflokks knattspyrnu kvenna var skoðað kom í ljós að stelpur 

voru mun líklegri en strákar til þess að fylgjast með öllum þeim deildum sem spurt var út í, 
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fyrir utan þá þýsku sem fékk lítið sem ekkert áhorf hjá bæði strákum og stelpum. Á móti 

fannst enginn marktækur munur á áhorfi stráka og stelpna á meistaraflokks knattspyrnu karla í 

neinni af þeim deildum sem spurt var út í.  

Fleiri þátttakendur fylgdust með fréttum tengdum A-landsliðunum í sjónvarpi heldur 

en á netmiðlum, í dagblöðum og í útvarpi. Það þarf ekki að koma mikið á óvart að sjónvarp sé 

vinsælla en dagblöð og útvarp þar sem þeir miðlar hafa verið að aðlaga sig að breyttum tímum 

eftir að hafa gengið í gegnum tímabil hnignunar. Það vakti athygli að netmiðlar séu síður 

vinsælir en línuleg sjónvarpsdagskrá, þar sem netmiðlar eru í sókn á meðan línuleg 

sjónvarpsdagskrá er á tímabili hnignunar. Hafa ber þó í huga að á þeim tíma sem rannsóknin 

var gerð fór útsending leikja og umfjöllun tengd þeim enn að miklu leyti fram í línulegri 

sjónvarpdagskrá (Potter 2016). 

Kynjamunur á áhorfi á meistaraflokks knattspyrnu, virtist vera í takti við þann 

kynjamun sem var á áhuga ungra iðkenda á A-landsliðum þjóðarinnar. Stelpur höfðu þá í 

flestum tilfellum jafn mikinn áhuga á A-landsliði karla og kvenna, meðan að strákar höfðu 

mun meiri áhuga á A-landsliði karla en kvenna. Þá var áhorf stráka og stelpna á A-landsliðin 

skoðað í tengslum við mismunandi vettvang, tegund umfjöllunar og fjölmiðlagáttar. Stelpur 

voru þá marktækt líklegri en strákar til að fylgjast með kvennalandsliðinu í öllum þáttum sem 

skoðaðir voru, utan við útvarp. Enda útvarpið miðill sem hrapað hefur í vinsældum með 

tilkomu nýrri miðla (Potter 2016). Til samanburðar var ekki marktækur munur á áhorfi milli 

stráka og stelpna á karlalandsliðið í neinum af þeim þáttum sem skoðaðir voru.  

Þessar niðurstöður eru í takt við fyrri rannsóknir sem bent hafa til þess að stelpur séu 

líklegri til þess að eiga fyrirmyndir bæði af sama kyni og gagnstæðu meðan að strákar séu 

líklegri til þess að eiga einungis fyrirmyndir af sama kyni. Eiginleikum sem tengjast 

karlmennsku hefur gegnum tíðina verið skipaður hærri sess innan samfélagsins en kvenlegum. 

Slíkt verður til þess að strákar þurfa ekki að leita langt yfir skammt að fyrirmyndum. Þar sem 
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karllægt þykir eftirsóknarvert verður mun auðveldara fyrir stráka að finna fyrirmyndir af sama 

kyni en stelpur. Stelpur þurfa hins vegar oft að leita til gagnstæðs kyns til þess að geta lært og 

tileinkað sér þá eiginleika og gildi sem þykja eftirsóknarverð í samfélaginu (Biskup og Pfister, 

1990; Giuliano o.fl. 2007; Hardin og Greer, 2009). Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að 

umfjöllun um kvennaknattspyrnu er af mun skornari skammti en um karlaknattspyrnu. Þessi 

mikli munur verður til þess að mun auðveldara verður fyrir bæði kyn að fylgjast með 

karlaknattspyrnu heldur en kvennaknattspyrnu á meistaraflokksstigi (Anna Guðrún 

Steindórsdóttir, 2007; Hilmar Thor Bjarnason og Jódís Bjarnadóttir, 2000; Kolbeinn Tumi 

Daðason 2013; Nefnd um konur og fjölmiðla, 2001). Að einhverju leyti endurspeglast því 

gríðarlegur kynjamunur í umfjöllun fjölmiðla í áhuga ungra iðkenda á knattspyrnu karla og 

kvenna. 

Mikill munur var á því hvort strákar eða stelpur áttu uppáhalds leikmann í A-landsliði 

af sama kyni eða gagnstæðu. Tveir af hverjum þremur strákum áttu ekki uppáhalds leikmann í 

A-landsliði kvenna á móti aðeins einni stelpu af hverjum tíu sem áttu ekki uppáhalds 

leikmann í A-landsliði karla. Munurinn var einnig á þeim fjölda mismunandi leikmanna sem 

þátttakendur nefndu sem uppáhalds leikmenn í liði gagnstæðs kyns. Stelpur nefndu þá alls átta 

mismunandi leikmenn í A-landsliði karla á meðan strákar nefndu aðeins þrjá í A-landsliði 

kvenna. Þessar niðurstöður eru í takt við fyrri rannsóknir á borð við Giuliano o.fl. (2007) þar 

sem niðurstöður voru þær að konur nefndu álíka oft fyrirmyndir af sama kyni eins og 

gagnstæðu, meðan að karlar nefndu nær eingöngu fyrirmyndir af sama kyni. Að einhverju 

leyti er þetta afleiðing af gífurlegum mun á umfjöllun eftir kyni, þar sem konur fá aðeins brot 

af þeirri umfjöllun sem karlar fá (Anna Guðrún Steindórsdóttir, 2007; Hilmar Thor Bjarnason 

og Jódís Bjarnadóttir, 2000; Kolbeinn Tumi Daðason 2013; Nefnd um konur og fjölmiðla, 

2001). Rétt eins og þá spilar inn í sá þáttur að eftirsóknarverðir þættir í fari íþróttamanns hafa 
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verið tengdir karlmennsku gegnum tíðina (Biskup og Pfister, 1990; Giuliano o.fl., 2007; 

Hardin og Greer, 2009). 

Fyrirfram var búist við því að Aron Einar Gunnarsson og Sandra María Jessen myndu 

skekkja niðurstöður um uppáhalds leikmann þar sem þau voru landsliðsfólk sem spilað hafði 

með meistaraflokksliðum í bæjarfélaginu þar sem rannsóknin var gerð. Þá hafði Sandra 

umfram aðra sérstaka stöðu í þessari rannsókn sem bæði leikmaður í liði Þórs/KA á Akureyri 

á þeim tíma sem rannsóknin var gerð og var einnig þjálfari helmings þeirra stelpna sem tóku 

þátt. Af stelpunum voru þó aðeins 29% sem nefndu hana eina, eða meðal annarra, sem sinn 

uppáhalds leikmann. Álíka margar stelpur og nefndu Aron Einar Gunnarsson í A-landsliði 

karla. Þótt ekki sé mögulegt að staðfesta það með niðurstöðum þessarar rannsóknar þá mætti 

velta fyrir sér hvort fjöldi þeirra atkvæða sem Sandra fékk séu tilkomin vegna stöðu hennar 

sem leikmanns frekar en stöðu hennar sem þjálfara, eða á sama hátt og atkvæði Arons. Að 

einhverjir þátttakendur hafi þá séð hana frekar sem þjálfarann sinn frekar en leikmann í A-

landsliði kvenna og hafi því aðspurðir um landsliðið frekar ákveðið að nefna aðra leikmenn 

þess (Carrington o.fl., 2008). 

Tveir af hverjum þremur af heildarfjölda þátttakenda voru mjög eða frekar sammála 

því að landsliðsfólk sem spilaði með liðum í deildum utan Íslands væri líklegra til þess að 

verða þeirra uppáhalds leikmenn. Þá voru strákar marktækt líklegri en stelpur til þess að láta 

það skipta sig máli við val á uppáhalds leikmanni í A-landsliði karla. Þegar að spurt var hvort 

hlutfall leikmanna í deildum utan Íslands hefði áhrif á áhuga þátttakenda á landsliðunum kom 

frekari munur milli kynja í ljós. Strákar létu það þá frekar skipta sig máli í tengslum við 

karlalandsliðið en síður í tengslum við kvennalandsliðið meðan að svör stelpnanna breyttust 

lítið milli liða.  

EM þátttaka knattspyrnulandsliðanna virtist hafa mikil áhrif á áhuga þátttakenda í 

þessari rannsókn. Áhugi jókst þá mikið eða nokkuð í 93% tilfella á A-landsliði karla og í 74% 
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tilfella á A-landsliði kvenna. Afrek kvennalandsliðsins hafði þá marktækt meiri áhrif á áhuga 

stelpna en stráka á meðan sama afrek karlalandsliðsins hafði ekki marktækt meiri mun á 

annað kynið fremur en hitt. Velta má fyrir sér hvort þessi mikla aukning á áhuga þátttakenda 

sé ekki á einhvern hátt í takt við umfang umfjöllunar í fjölmiðlum í tengslum við EM þátttöku 

liðanna. Að áhugi hafi vaxið á báðum liðum hjá miklum meirihluta þátttakenda bendir þá 

líklega til þess að einhvers jafnræðis hafi verið gætt í umfangi umfjöllunar. Það er í takt við 

niðurstöður Jóhanns Ólafssonar (2016) þar sem ekki var marktækur munur á umfangi 

umfjöllunar milli A-landsliðanna tveggja í tveimur stærstu dagblöðum landsins, 

Morgunblaðinu og Fréttablaðinu.  

Gera iðkendur meira en bara setjast niður og láta leiki landsliðsins fljóta fyrir framan 

augun á sér? Eða horfa þau með einhverri sérstakri athygli á einhver einstök atriði? Í þessari 

rannsókn voru strákar og stelpur sammála um að aukaspyrnur, skot, sendingar og 

gabbhreyfingar væru þeir leikrænu þættir sem þau horfðu sérstaklega eftir. Þá skipti ekki máli 

hvort um var að ræða áhorf á karlalandsliðið eða kvennalandsliðið. Kurteisi, gott form og 

mataræði voru þá þeir þættir sem þátttakendur veittu helst athygli í fari landsliðsfólks. Af 

þessum þremur þáttum var kurteisi leikmanna algengasta svar beggja kynja hvort heldur sem 

það var í tengslum við A-landslið kvenna eða karla.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar voru því ekki í takt við rannsókn Biskup og Pfister 

(1999) þar sem munur milli kynja kom fram á þeim þáttum sem horft var sérstaklega til í fari 

fyrirmynda. Strákar horfðu þá frekar til karllægari þátta á borð við baráttuþrek, styrk og 

hugrekki meðan að stelpur horfðu á þætti eins og útlit og félagslega hegðun. Í þessari 

rannsókn voru bæði kyn hins vegar sammála um þá þætti sem þau horfðu sérstaklega til í fari 

landsliðsfólks og stelpur voru þá ekki líklegri til þess að veita útlitslegum þáttum frekar 

athygli en strákar. Mýkri þættir sambærilegir kurteisi höfðu þá áður verið tengdir við stelpur 

frekar en stráka (Vescio o.fl., 2005). Niðurstöður þessarar rannsóknar benda þó til þess að 
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kurteisi sé sá þáttur sem skipti mestu máli fyrir bæði kyn. Líkamlega gott form hafði þó í fyrri 

rannsókn verið tengt bæði karlkyns og kvenkyns fyrirmyndum og samræmast því niðurstöður 

að því leyti (Vescio o.fl., 2005).  

Alls 85% þátttakenda sögðust taka sérstaklega eftir leikrænum þáttum hjá A-landsliði 

karla og 78% hjá A-landsliði kvenna í þeim tilgangi að reyna að læra þá. Þá var hærra hlutfall 

stelpna en stráka sem tók eftir leikrænum þáttum til þess að læra af þeim, hvort heldur sem 

það var hjá A-landsliði af sama kyni eða gagnstæðu. Niðurstöður samræmast því ekki 

niðurstöðum Fechtig og Janke (1997) sem bentu til þess að strákar horfðu til að læra, á meðan 

stelpur horfðu á leiki gangstæðs kyns til að spegla kærasta sína í leikmönnum frekar en sig 

sjálfar (vitnað til í Biskup og Pfister, 1999) 

Þá sögðust 38% taka eftir þáttum í fari landsliðsfólks (í tengslum við útlit, framkomu 

og lífstíl) hjá kvennaliðinu með það í huga að læra af þeim á meðan 35% sögðust taka eftir 

slíkum þáttum hjá karlaliðinu með sama markmið í huga. Stelpur tóku eftir atriðum í fari 

einstakra leikmanna í landsliði af gagnstæðu kyni í 37% tilfella til þess að læra þá, á móti 

10% sem sögðust ekki veita þeim neina sérstaka athygli. Hjá strákum vakti athygli að mjög 

svipað hlutfall stráka, eða 32%, tók eftir atriðum í fari einstakra leikmanna í landsliði af 

gagnstæðu kyni til þess að læra þá. Næstum því alveg sama hlutfall stráka, eða 33%, var þó 

algjörlega á öndverðum meiði og sagðist ekki veita slíkum atriðum sérstaka athygli í liði af 

gagnstæðu kyni. Í þeim hópi voru nokkrir strákar sem kusu að undirstrika skoðun sína enn 

frekar með því að skrifa setningar eins og t.d. „horfi ekki á kvennalið“ og „ég er strákur!“ 

stórum stöfum á spurningalistann. Einn strákur bætti þá við svarmöguleikanum „rassi“ hjá 

kvennaliðinu og hakaði svo sjálfur við þann möguleika. Að um þriðjungur stráka hafi þó sagst 

taka eftir þáttum í fari einstakra leikmanna kvennalandsliðsins til að læra af þeim verða að 

teljast sérlega athyglisverðar niðurstöður í ljósi fyrri rannsókna þar sem karlar höfðu nær 

eingöngu nefnt fyrirmyndir af sama kyni (Giuliano, 2007).  
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6. Kafli - Lokaorð 

Eins og áður hefur komið fram var rannsókn þessi gerð á miklum tímamótum í íslenskri 

knattspyrnusögu. Spurningalistinn var lagður fyrir rétt rúmum níu mánuðum eftir að þátttöku 

A-landsliðs karla lauk í þeirra fyrstu lokakeppni EM og u.þ.b. þremur mánuðum fyrir fyrsta 

leik A-landsliðs kvenna í þeirra þriðju lokakeppni EM. Óhætt er að segja að áhugi þjóðarinnar 

á íslensku landsliðunum í knattspyrnu hafi aukist við þessi afrek liðanna. Þátttakendur í 

þessari rannsókn endurspegluðu þennan áhuga þjóðarinnar vel og það taldist til undantekninga 

að dreyma ekki um að spila einn daginn fyrir landsliðið. 

Niðurstöður voru skoðaðar sérstaklega eftir kyni þátttakenda og þá kom í ljós að 

marktækur munur á svörum kynjanna mældist mun oftar í tengslum við kvennaknattspyrnu 

heldur en karla. Stelpur voru þannig mun líklegri til þess að fylgjast með og hafa áhuga á 

kvennaknattspyrnu heldur en strákar. Á móti virtist áhorf og áhugi á karlaknattspyrnu vera til 

staðar óháð kyni hjá flestum þátttakendum. Það vakti athygli hversu sammála strákar og 

stelpur voru í vali á þáttum sem þau veittu sérstaklega athygli, hvort heldur sem um var að 

ræða leikræna þætti og eða þætti í fari einstakra leikmanna. Gott form, kurteisi og mataræði 

voru þá þeir þættir sem voru þátttakendum efst í huga í fari einstakra leikmanna. Þeir þættir 

fengu þá frekar athygli umfram útlitslega þætti á borð við hárgreiðslu, klæðnað og húðflúr. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar samræmdust ekki að öllu leyti niðurstöðum fyrri 

rannsókna sem teknar voru fyrir í fræðilega kaflanum. Eitthvað af þeim mun skýrist e.t.v. af 

vali á úrtaki rannsóknarinnar. Þátttakendur voru í þessari rannsókn eingöngu iðkendur 

tiltekinnar íþróttar á ákveðnu aldursbili. Í fyrri rannsóknum var hins vegar oftar unnið með 

annarskonar úrtök eins og t.d. áhorfendur á mjög breiðu aldursbili á ákveðnum íþróttaviðburði 

eða ákveðið aldursbil nemenda í ákveðnum skóla eða skólum.  

Kurteisi var sá þáttur sem bæði stelpur og strákar veittu mesta athygli í fari einstakra 

leikmanna í landsliðunum. Velta má fyrir sér hvort um sé að ræða afrakstur af markvissri 
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stefnu Knattspyrnusambands Íslands (KSÍ) fyrir háttprýði og heiðarleika innan íþróttarinnar. 

Háttprýðisverðlaun eru þannig veitt á flestum mótum yngri flokka hér á landi og þá hefur 

átaksverkefnið „knattspyrna – leikur án fordóma“ verið í gangi síðan 2003. Átakinu er ætlað 

að útrýma fordómum, taka á einelti og efla heiðarlega framkomu leikmanna í knattspyrnu 

(KSÍ, e.d.). 

Umfjöllun skiptir máli fyrir áhorf og áhuga, bæði til þess að kveikja áhuga og svala 

áhugaþorsta. Samkvæmt fyrri rannsóknum hefur kvennaknattspyrna aðeins fengið lítinn skerf 

af þeirri miklu umfjöllun í fjölmiðlum sem karlaknattspyrna hefur fengið. Afrek 

kvennalandsliðsins að komast á EM er engu minna afrek en karlalandsliðsins og gerir því 

klárt tilkall til þess að fjallað sé um það af sama krafti í fjölmiðlum. KSÍ hefur sem dæmi 

notað „sjáumst á EM 2017“ og „stelpurnar okkar“ til þess að beina athygli að 

kvennalandsliðinu. Það væri óskandi ef afrek kvennalandsliðsins myndu færa liðinu aukið 

sviðsljós fjölmiðla og skapa þar með grundvöll fyrir jafnari umfjöllun, ekki bara á liðinu 

sjálfu heldur einnig kvennaknattspyrnu í landinu og utan þess. Í drauma heimi væri áhugi ekki 

háður karla eða kvennaliðum, heldur væri áhugi tengdur íþróttum og íþróttagreinum, áhorf 

tengt íþróttaviðburðum og umfjöllun tengd íþróttaafrekum, allt óháð kyni íþróttafólksins sem 

um ræðir.  

 

„My coach said I run like a girl and I said if he ran a little faster he could too“ 

-Mia Hamm, fyrrum leikmaður bandaríska kvennalandsliðsins í knattspyrnu 
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Fylgiskjal 1 

Spurningalisti 

Fyrirmyndirnar	okkar	í	A-landsliðunum	
	

Eftirfarandi	er	spurningalisti	í	tengslum	við	rannsókn	á	því	hvernig	leikmenn	í	A-
landsliðum	kvenna	og	karla	í	knattspyrnu	birtast	ungum	iðkendum	íþróttarinnar.	
Rannsóknin	er	partur	af	BA-ritgerð	í	fjölmiðlafræði	við	Háskólann	á	Akureyri.	

Mjög	mikilvægt	er	að	svara	öllum	spurningum	samviskusamlega.	Rannsóknin	er	nafnlaus	
og	farið	verður	með	allar	upplýsingar	sem	trúnaðarmál.	Veldu	aðeins	einn	svarmöguleika	

nema	þar	sem	annað	er	tekið	sérstaklega	fram.	
	
1.	Ég	er	

! Stelpa		
! Strákur	

	
2.	Hvenær	ertu	fædd/ur?	
! 2003	
! 2004	
! 2005	
! 2006	
! Annað:____________________________	

	
3.	Með	hvaða	félagi	æfir	þú	knattspyrnu?	
! KA	
! Þór	

	
4.	Hvaða	á	best	við	um	áhuga	þinn	á	knattspyrnu?	
! Knattspyrna	er	mitt	aðal	áhugamál	
! Knattspyrna	er,	ásamt	öðru,	mitt	aðal	áhugamál		
! Ég	hef	áhuga	á	knattspyrnu	en	önnur	áhugamál	eru	mér	mikilvægari.	
! Ég	æfi	knattspyrnu	en	þess	utan	hef	ég	engan	áhuga	
! Mér	finnst	knattspyrna	ekki	áhugaverð	

	
5.	Dreymir	þig	einn	daginn	um	að	spila	með	A-landsliði	Íslands	í	knattspyrnu?	
! 	Já	
! Nei	
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6.	Hvað	af	eftirtöldu	myndir	þú	vera	tilbúin/n	að	gera	ef	það	myndi	auka	líkur	
þínar	á	að	spila	einn	daginn	með	A-landsliði	Íslands	í	knattspyrnu?	(Þú	mátt	
merkja	við	fleiri	en	eitt	atriði)	
! Æfa	aukalega	knattspyrnu1-2	í	viku	
! Æfa	aukalega	knattspyrnu	3-4	sinnum	í	viku	
! Æfa	aukalega	knattspyrnu	5-6	sinnum	í	viku	
! Bæta	við	styrktaræfingu	
! Teygja	og	rúlla	fyrir	hverja	æfingu	
! Skipta	um	félag	
! Hugsa	meira	um	næringu	
! Hætt	að	borða	nammi	
! Hugsa	meira	um	hvíld	
! Hætta	að	æfa	aðra	íþrótt	til	þess	að	æfa	bara	knattspyrnu	

	
7.	Hversu	oft	horfir	þú	á	leiki	í	eftirfarandi	deildum	í	karlaflokki?	
	 Oft	 Stundum	 Sjaldan	 Aldrei	
Pepsideild	karla	 	 	 	 	
1.	deild	karla	á	Íslandi	 	 	 	 	
Ensku	úrvalsdeildinni	 	 	 	 	
Spænsku	úrvalsdeildinni	 	 	 	 	
Þýsku	úrvalsdeildinni	 	 	 	 	
	
8.	Hversu	oft	horfir	þú	á	leiki	í	eftirfarandi	deildum	í	kvennaflokki?	
	 Oft	 Stundum	 Sjaldan	 Aldrei	
Pepsideild	kvenna	 	 	 	 	
1.	deild	kvenna	á	Íslandi	 	 	 	 	
Ensku	úrvalsdeildinni	 	 	 	 	
Spænsku	úrvalsdeildinni	 	 	 	 	
Þýsku	úrvalsdeildinni	 	 	 	 	
	
9.	Hvað	lýsir	best	áhuga	þínum	á	A-landsliðum	karla	og	kvenna	í	knattspyrnu?	
! Hef	jafn	mikinn	áhuga	á	A-landsliði	karla	og	kvenna	
! Hef	meiri	áhuga	á	A-landsliði	karla	en	kvenna	
! Hef	meiri	áhuga	á	A-landsliði	kvenna	en	karla	
! Hef	einungis	áhuga	á	A-landsliði	karla	
! Hef	einungis	áhuga	á	A-landsliði	kvenna	

	
	
	
	
	
	



	 63	

Eftirfarandi	eru	allt	spurningar	sem	tengjast	A-landsliði	karla	í	
knattspyrnu.	

	
Hversu	oft	fylgist	þú	með	A-landsliði	karla	í	eftirfarandi	þáttum?	
	 Oft	 Stundum	 Sjaldan	 Aldrei	
Mótsleikjum	 	 	 	 	
Æfingaleikjum	 	 	 	 	
Viðtölum	við	leikmenn	eftir	leik	 	 	 	 	
Viðtölum	við	leikmenn	fyrir	leik	 	 	 	 	
Fréttum	á	netinu	 	 	 	 	
Fréttum	í	dagblöðum	 	 	 	 	
Fréttum	í	útvarpi	 	 	 	 	
Fréttum	í	sjónvarpi	 	 	 	 	
Umfjöllun	í	sjónvarpi	fyrir	leik	 	 	 	 	
Umfjöllun	í	sjónvarpi	í	hálfleik	 	 	 	 	
Umfjöllun	í	sjónvarpi	eftir	leik	 	 	 	 	
	
Hversu	sammála	eða	ósammála	ertu	eftirfarandi	fullyrðingum?	
	
Það	skiptir	máli	fyrir	áhuga	minn	á	A-landsliði	karla	í	knattspyrnu	að	margir	
leikmenn	þess	spili	með	liðum	utan	Íslands?	
! Mjög	sammála	
! Frekar	sammála	
! Frekar	ósammála	
! Mjög	ósammála	

	
Ég	þekki	betur	þá	leikmenn	í	A-landsliði	karla	sem	spila	heima	á	Íslandi	heldur	en	
þá	sem	spila	í	deildum	utan	Íslands.	
! Mjög	sammála	
! Frekar	sammála	
! Frekar	ósammála	
! Mjög	ósammála	

	
Leikmenn	karlalandsliðsins	sem	spila	í	deildum	utan	Íslands	eru	líklegri	til	þess	
að	verða	mínir	uppáhalds	leikmenn	í		knattspyrnu	heldur	en	þeir	sem	spila	í	
deildunum	á	Íslandi.	
! Mjög	sammála	
! Frekar	sammála	
! Frekar	ósammála	
! Mjög	ósammála	
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Hafði	það	áhrif	á	áhuga	þinn	á	A-landsliði	karla,	að	liðið	skyldi	vinna	sér	inn	
þátttökurétt	á	EM	(Evrópumeistaramótinu)	í	knattspyrnu?	
! Áhuginn	jókst	mikið	
! Áhuginn	jókst	nokkuð	
! Hafði	engin	áhrif	
! Áhuginn	minnkaði	nokkuð	
! Áhuginn	minnkaði	mikið	

	
Átt	þú	þér	uppáhalds	leikmann	í	A-landsliði	karla?	
	
! Já	það	er:	_____________________________________________________________	
! Nei	ég	á	mér	engan	sérstakan	uppáhalds	leikmann	
! Þekki	engan	leikmann	í	A-landsliði	karla	

	
Þegar	að	þú	horfir	á	A-landslið	karla	spila	leiki;	pælir	þú	þá	sérstaklega	í	því	
hvernig	einstakir	leikmenn	beita	sér	(t.d.	tækni,	leikstíll,	hvernig	þeir	standa,	
beita	líkamanum,	hreyfa	sig,	tjá	sig)?	(Þú	mátt	merkja	við	fleiri	en	eitt	atriði)	
! Í	aukaspyrnum	
! Í	hornum	
! Í	innköstum	
! Í	gabbhreyfingum	
! Í	sóknaruppbyggingu	
! Í	varnarleik	
! Í	markvörslum	
! Í	móttöku	á	boltanum	
! Við	að	rekja	boltann	
! Við	að	skjóta	boltanum	
! Við	að	senda	boltann	
! Við	að	sparka	boltanum	langt	
! Samskiptum	inná	vellinum	við	aðra	leikmenn	

	
Afhverju	tekur	þú	sérstaklega	eftir	atriðum	í	leik	einstakra	leikmanna	(t.d.	tækni,	
leikstíll,	hvernig	þeir	standa,	beita	líkamanum,	hreyfa	sig,	tjá	sig)?		
! Vegna	þess	að	ég	vil	læra	þá	
! Veit	það	ekki,	tek	bara	eftir	þeim	
! Afþví	mér	finnst	það	áhugavert,	þó	án	þess	að	ég	reyni	að	tileinka	mér	þá	
! Tek	ekki	sérstaklega	eftir	atriðum	í	leik	einstakra	leikmanna	
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Þegar	að	þú	fylgist	með	A-landsliði	karla	innan	sem	utan	vallar;	veitir	þú	þá	
einhverju	af	eftirfarandi	atriðum;	sem	tengjast	útliti,	framkomu	eða	lífstíl,	
sérstaklega	athygli	hjá	einstökum	leikmönnum?	(Þú	mátt	merkja	við	fleiri	en	eitt	
atriði)	
! Hárgreiðslu	
! Skeggvexti	
! Klæðnaði	
! Orðaforða	og	málnotkun	
! Andlitsbrigðum	
! Hvort	leikmaður	sé	sólbrúnn	eða	fölur	
! Hvort	leikmaður	sé	með	húðflúr	
! Hvort	leikmaður	sé	vöðvastæltur	(massaður)	
! Hvort	leikmaður	sé	með	six-pack	
! Hvort	leikmaður	sé	í	góðu	formi	
! Matarræði	
! Hvort	leikmaður	hugsi	um	hvíld	og	endurheimt	
! Hvort	leikmaður	sé	með	skartgripi	
! Hvort	leikmaður	sé	kurteis	
! Hvort	leikmaður	sé	með	stæla	

	
Afhverju	tekur	þú	sérstaklega	eftir	atriðum,	sem	tengjast	útliti,	framkomu	eða	
lífstíl,	hjá	einstökum	leikmönnum?		
! Vegna	þess	að	ég	vil	læra	þá	
! Veit	það	ekki,	tek	bara	eftir	þeim	
! Afþví	mér	finnst	það	áhugavert,	þó	án	þess	að	ég	reyni	að	tileinka	mér	þá	
! Veiti	þessum	þáttum	enga	sérstaka	athygli	
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Eftirfarandi	eru	allt	spurningar	sem	tengjast	A-landsliði	kvenna	í	
knattspyrnu.	

	
Hversu	oft	fylgist	þú	með	A-landsliði	kvenna	í	eftirfarandi	þáttum?	
	 Oft	 Stundum	 Sjaldan	 Aldrei	
Mótsleikjum	 	 	 	 	
Æfingaleikjum	 	 	 	 	
Viðtölum	við	leikmenn	eftir	leik	 	 	 	 	
Viðtölum	við	leikmenn	fyrir	leik	 	 	 	 	
Fréttum	á	netinu	 	 	 	 	
Fréttum	í	dagblöðum	 	 	 	 	
Fréttum	í	útvarpi	 	 	 	 	
Fréttum	í	sjónvarpi	 	 	 	 	
Umfjöllun	í	sjónvarpi	fyrir	leik	 	 	 	 	
Umfjöllun	í	sjónvarpi	í	hálfleik	 	 	 	 	
Umfjöllun	í	sjónvarpi	eftir	leik	 	 	 	 	
	
Hversu	sammála	eða	ósammála	ertu	eftirfarandi	fullyrðingum?	
	
Það	skiptir	máli	fyrir	áhuga	minn	á	A-landsliði	kvenna	í	knattspyrnu	að	margir	
leikmenn	þess	spili	með	liðum	utan	Íslands?	
! Mjög	sammála	
! Frekar	sammála	
! Frekar	ósammála	
! Mjög	ósammála	

	
Ég	þekki	betur	þá	leikmenn	í	A-landsliði	kvenna	sem	spila	heima	á	Íslandi	heldur	
en	þá	sem	spila	í	deildum	utan	Íslands.	
! Mjög	sammála	
! Frekar	sammála	
! Frekar	ósammála	
! Mjög	ósammála	

	
Leikmenn	kvennalandsliðsins	sem	spila	í	deildum	utan	Íslands	eru	líklegri	til	þess	
að	verða	mínir	uppáhalds	leikmenn	í		knattspyrnu	heldur	en	þeir	sem	spila	í	
deildunum	á	Íslandi.	
! Mjög	sammála	
! Frekar	sammála	
! Frekar	ósammála	
! Mjög	ósammála	
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Hafði	það	áhrif	á	áhuga	þinn	á	A-landsliði	kvenna,	að	liðið	skyldi	vinna	sér	inn	
þátttökurétt	á	EM	(Evrópumeistaramótinu)	í	knattspyrnu?	
! Áhuginn	jókst	mikið	
! Áhuginn	jókst	nokkuð	
! Hafði	engin	áhrif	
! Áhuginn	minnkaði	nokkuð	
! Áhuginn	minnkaði	mikið	

	
Átt	þú	þér	uppáhalds	leikmann	í	A-landsliði	kvenna?	
	
! Já	það	er:	_____________________________________________________________	
! Nei	ég	á	mér	engan	sérstakan	uppáhalds	leikmann	
! Þekki	engan	leikmann	í	A-landsliði	kvenna	

	
Þegar	að	þú	horfir	á	A-landslið	kvenna	spila,	pælir	þú	þá	sérstaklega	í	því	hvernig	
einstakir	leikmenn	beita	sér	(t.d.	tækni,	leikstíl,	hvernig	þeir	standa,	beita	
líkamanum,	hreyfa	sig,	tjá	sig)?	(Þú	mátt	merkja	við	fleiri	en	eitt	atriði)	
! Í	aukaspyrnum	
! Í	hornum	
! Í	innköstum	
! Í	gabbhreyfingum	
! Í	sóknaruppbyggingu	
! Í	varnarleik	
! Í	markvörslum	
! Í	móttöku	á	boltanum	
! Við	að	rekja	boltann	
! Við	að	skjóta	boltanum	
! Við	að	senda	boltann	
! Við	að	sparka	boltanum	langt	
! Samskiptum	inná	vellinum	við	aðra	leikmenn	

	
Afhverju	tekur	þú	sérstaklega	eftir	atriðum	í	leik	einstakra	leikmanna	(t.d.	tækni,	
leikstíll,	hvernig	þeir	standa,	beita	líkamanum,	hreyfa	sig,	tjá	sig)?		
! Vegna	þess	að	ég	vil	læra	þá	
! Veit	það	ekki,	tek	bara	eftir	þeim	
! Afþví	mér	finnst	það	áhugavert,	þó	án	þess	að	ég	reyni	að	tileinka	mér	þá	
! Tek	ekki	sérstaklega	eftir	atriðum	í	leik	einstakra	leikmanna	
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Þegar	að	þú	fylgist	með	A-landsliði	kvenna	innan	sem	utan	vallar;	veitir	þú	þá	
einhverju	af	eftirfarandi	atriðum	sérstaklega	athygli	hjá	einstökum	leikmönnum?	
(Þú	mátt	merkja	við	fleiri	en	eitt	atriði)	
! Hárgreiðslu	
! Farða	
! Klæðnaði	
! Orðaforða	og	málnotkun	
! Andlitsbrigðum	
! Hvort	leikmaður	sé	tanaður	eða	fölur	
! Hvort	leikmaður	sé	með	húðflúr	
! Hvort	leikmaður	sé	vöðvastæltur	(massaður)	
! Hvort	leikmaður	sé	með	six-pack	
! Hvort	leikmaður	sé	í	góðu	formi	
! Matarræði	
! Hvort	leikmaður	hugsi	um	hvíld	og	endurheimt	
! Hvort	leikmaður	sé	með	skartgripi	
! Hvort	leikmaður	sé	kurteis	
! Hvort	leikmaður	sé	með	stæla	

	
Afhverju	tekur	þú	sérstaklega	eftir	atriðum,	sem	tengjast	útliti,	framkomu	eða	
lífstíl,	hjá	einstökum	leikmönnum?		
! Vegna	þess	að	ég	vil	læra	þá	
! Veit	það	ekki,	tek	bara	eftir	þeim	
! Afþví	mér	finnst	það	áhugavert,	þó	án	þess	að	ég	reyni	að	tileinka	mér	þá	
! Veiti	þessum	þáttum	enga	sérstaka	athygli	
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Fylgiskjal 2 

Bréf til Þórs og KA 

Góðan	daginn	
	
Ég	heiti	Skúli	Bragi	Magnússon	og	er	að	vinna	rannsókn	á	því	hvernig	ungir	iðkendur	í	
knattspyrnu	sjá	fyrirmyndirnar	sínar	í	A-landsliðum	kvenna	og	karla.	Er	munur	á	
karlkyns	og	kvenkyns	fyrirmyndum	í	knattspyrnu	og	höfða	þær	eins	til	kynjanna?	
Rannsóknin	er	hluti	af	lokaritgerð	minni	til	BA-prófs	við	fjölmiðlafræði	við	Háskólann	á	
Akureyri.	
Sjálfur	er	ég	starfandi	knattspyrnuþjálfari	hjá	KA,	þar	sem	ég	vinn	eins	og	er	með	8.	flokk	
karla	og	kvenna,	7.	flokk	karla,	6.	flokk	kvenna	og	5.	flokk	karla.	
	
Úrtakið	eru	iðkendur	í	4.	og	5.	flokk	karla	og	kvenna	sem	æfa	knattspyrnu	hjá	Þór	og	KA	
á	Akureyri.	Mig	langar	því	til	þess	að	biðja	um	aðgang	að	þessum	flokkum	hjá	ykkur	20-
30	min	fyrir	eða	eftir	æfingu	einu	sinni.		
	
Rannsóknin	fer	eingöngu	fram	á	formi	spurningalista.	Rannsóknin	er	algjörlega	nafnlaus	
og	farið	verður	með	öll	svör	sem	trúnaðarmál.	Þátttaka	í	rannsókninni	er	hverjum	og	
einum	valfrjáls	en	bestar	niðurstöður	fást	ef	sem	flestir	taka	þátt.		
	
Dæmi	um	spurningu:	
	Hversu	oft	horfir	þú	á	leiki	í	eftirfarandi	deildum	í	karlaflokki?	
	 Oft	 Stundum	 Sjaldan	 Aldrei	
Pepsideild	karla	 	 	 	 	
1.	deild	karla	á	Íslandi	 	 	 	 	
Ensku	úrvalsdeildinni	 	 	 	 	
Spænsku	úrvalsdeildinni	 	 	 	 	
Þýsku	úrvalsdeildinni	 	 	 	 	
	
Sjálfur	mun	ég	kynna	rannsóknina	fyrir	krökkunum	áður	en	ég	legg	spurningalistann	
fyrir	þau.	Þar	mun	ég	taka	það	skýrt	fram	að	það	sé	enginn	skyldugur	til	þess	að	taka	
þátt	og	bjóða	þeim	uppá	þann	valkost	að	svara	ekki	spurningunum.		
	
Einnig	mun	langar	mig	til	þess	að	senda	póst,	ekki	ósvipaðan	þessum	til	foreldra	og	gefa	
þeim	þar	með	tækifæri	til	þess	að	svara	póstinum	vilji	þau	ekki	að	barnið	sitt	taki	þátt	í	
rannsókninni.	(Sendi	þann	póst	með	í	viðhengi).	
	
M.b.k.	Skúli	Bragi	Magnússon		
símanúmer	843-0925	
netfang:	ha130439@unak.is	
	

	

	

	



	 70	

Fylgiskjal 3 

Bréf til foreldra 

Góðan	daginn	
	
Ég	heiti	Skúli	Bragi	Magnússon	og	er	að	vinna	rannsókn	á	því	hvernig	ungir	iðkendur	í	
knattspyrnu	sjá	fyrirmyndirnar	sínar	í	A-landsliðum	kvenna	og	karla.	Er	munur	á	
karlkyns	og	kvenkyns	fyrirmyndum	í	knattspyrnu	og	höfða	þær	eins	til	kynjanna?	
Rannsóknin	er	hluti	af	lokaritgerð	minni	til	BA-prófs	við	fjölmiðlafræði	við	Háskólann	á	
Akureyri.	
Sjálfur	er	ég	starfandi	knattspyrnuþjálfari	hjá	KA,	þar	sem	ég	vinn	eins	og	er	með	8.	flokk	
karla	og	kvenna,	7.	flokk	karla,	6.	flokk	kvenna	og	5.	flokk	karla.	
	
Úrtakið	eru	iðkendur	í	4.	og	5.	flokk	karla	og	kvenna	sem	æfa	knattspyrnu	hjá	Þór	og	KA	
á	Akureyri.	Rannsóknin	fer	eingöngu	fram	á	formi	spurningalista	sem	krakkarnir	svara	
einu	sinni,	hvert	og	eitt,	annaðhvort	fyrir	eða	eftir	æfingu.	Tekur	um	20-30	mínútur.	
Rannsóknin	er	algjörlega	nafnlaus	og	farið	verður	með	öll	svör	sem	trúnaðarmál.	
Þátttaka	í	rannsókninni	er	hverjum	og	einum	valfrjáls	en	bestar	niðurstöður	fást	ef	sem	
flestir	taka	þátt.		
	
Dæmi	um	spurningu:	
	Hversu	oft	horfir	þú	á	leiki	í	eftirfarandi	deildum	í	karlaflokki?	
	 Oft	 Stundum	 Sjaldan	 Aldrei	
Pepsideild	karla	 	 	 	 	
1.	deild	karla	á	Íslandi	 	 	 	 	
Ensku	úrvalsdeildinni	 	 	 	 	
Spænsku	úrvalsdeildinni	 	 	 	 	
Þýsku	úrvalsdeildinni	 	 	 	 	
	
Sjálfur	mun	ég	kynna	rannsóknina	fyrir	krökkunum	áður	en	ég	legg	spurningalistann	
fyrir	þau.	Þar	mun	ég	taka	það	skýrt	fram	að	það	sé	enginn	skyldugur	til	þess	að	taka	
þátt	og	bjóða	þeim	uppá	þann	valkost	að	svara	ekki	spurningunum.		
Einnig	getur	þú	svarað	þessum	pósti	og	beðið	um	að	barnið	þitt	taki	ekki	þátt	í	
rannsókninni.	
	
M.b.k.	Skúli	Bragi	Magnússon	
símanúmer	843-0925	
netfang:	ha130439@unak.is	
	
	


