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Ágrip  

Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.A.-gráðu í tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla 

Íslands. Ritgerðin byggir á fræðilegum heimildum. Markmið höfundar er að varpa ljósi á 

mikilvægi heilbrigðra tómstunda og hreyfingar fyrir sjálfsmynd unglinga. Hugtökin 

tómstundir, hreyfing og sjálfsmynd verða útskýrð og sýnt er fram á að uppbyggjandi 

tómstundir og þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi og almennri hreyfingu eykur lífsgæði og 

sjálfsmynd unglinga styrkist. Framangreint er skilgreint út frá kenningum og rannsóknum 

frá íslenskum og erlendum fræðimönnum. Stundi unglingar uppbyggjandi tómstundir og 

heilbrigðan lífsstíl eru allar líkur til að þeir öðlist almennt betri lífsgæði og að lífsstíllinn 

fylgi þeim til framtíðar.  

  Forvarnargildi tómstundaiðkunar og hreyfingar er ótvírætt og unglingar sem 

stunda hana reglulega lenda síður í hegðun sem gæti reynst þeim áhættusöm m.t.t. 

vímuefnanotkunar, offitu, útlitsdýrkunar, netfíknar, áhrifa á námsárangur og brottfall. Allt 

eru þetta þættir sem hver um sig getur stig af stigi leitt til ennþá lakari sjálfsmyndar. Það 

er mikilvægt fyrir íslenskt samfélag að styðja vel við tómstunda- og íþróttastarf með tilliti 

til forvarnargildis. Öflug starfsemi á þessum sviðum hefur áhrif á lífsgæði almennings og 

getu fólks til að takast á við daglegt líf í síbreytilegu samfélagi. Fjármunir ættu að sparast, 

bæði í rekstri ríkis og sveitarfélaga, eftir því sem fleiri einstaklingar þroska með sér öfluga 

sjálfsmynd og lenda síður í aðstæðum sem valdið geta auknum kostnaði fyrir heilbrigðis-, 

skóla-, félagslega kerfið og íslenskan vinnumarkað.  

 

Lykilorð: Unglingar, sjálfsmynd, tómstundir, hreyfing og forvarnir. 
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Formáli 

Þessi ritgerð er hluti af lokaári mínu í tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands. 

Fljótlega ákvað ég hvað lokaritgerðin skyldi fjalla um en það er tengsl þriggja þátta, það er 

sjálfsmyndar unglinga, hreyfingar og tómstundaiðkunar. 

  Ástæður fyrir vali á efninu eru í meginatriðum þrjár. Fyrst er að nefna almennan 

áhuga minn á að starfa með unglingum í skipulögðu tómstunda- og íþróttastarfi þar sem 

áhersla er lögð á hreyfingu. Næst er að nefna mikilvægi þess að safna saman upplýsingum 

um þau áhrif sem þátttaka unglinga í skipulögðu tómstunda- og íþróttastarfi hefur á 

lífsskilyrði fólks. Að síðustu fannst mér miklvægt að afla mér dýpri þekkingar á samspili 

þess hvernig sjálfsmynd unglinga þróast þegar þeir taka þátt í skipulögðu tómstunda- og 

íþróttastarfi og afleiðingar þess að þeir gera það ekki.  

Það tók mig nokkurn tíma að komast að niðurstöðu um hvernig ég vildi skila efninu 

af mér og hvernig uppbyggingin ætti að vera. Vinna við ritgerðina hefur því tekið stóran 

part af tíma mínum undanfarna mánuði og kostað mikla ígrundun og þolinmæði. Á sama 

tíma hefur áhuginn þó alltaf verið til staðar og á endanum náðist sá tilgangur fram að 

vinnan varð bæði skemmtileg og fræðandi. 

  Ég á frábæra fjölskyldu og vini sem hafa staðið við bakið á mér frá fyrsta degi og vil 

ég þakka þeim innilega fyrir að sýna mér þolinmæði og hafa trú á mér. Þá vil ég nota 

tækifærið og þakka öllum þeim sem komu að verkinu með einhverjum hætti, s.s. fyrir 

prófarkalestur og gagnlegar ábendingar um efnistök og heimildir varðandi ritgerðina. 

Sérstöku þakklæti vil ég koma á framfæri til leiðbeinanda míns, Smára Stefánssonar, fyrir 

ábendingar og góð ráð. 

  Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

______________________________________ 
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1 Inngangur  

Á síðustu árum hefur orðið hröð þróun og miklar breytingar á íslensku samfélagi. Þessa 

þróun má að stórum hluta rekja til tækninýjunga sem komið hafa fram á stuttu árabili. 

Samfélagið hefur fylgt með og tekið breytingum á fjölmargan hátt. Frítíminn hefur fengið 

stórt hlutverk og almenn umræða um tómstundir og hreyfingu hefur í auknum mæli orðið 

til þess að almenningur áttar sig á mikilvægi þess að lifa heilbrigðum lífsstíl. Þrátt fyrir það 

eru stórir hópar sem einhverra hluta vegna ná ekki að tileinka sér þetta. Tilkoma 

samfélagsmiðla, samhliða almennri eign snjalltækja, s.s snjallsíma, spjaldtölva og annarra 

rafknúinna tækja hefur haft áhrif á daglegt líf í öllum aldurshópum (Lýðheilsustöð, 2010). 

Tæknin er ný hlið á afþreyingu sem getur farið fram hvenær sem notandanum hentar. Auk 

þess fara samskipti fólks í auknum mæli fram með rafrænum hætti í gegnum 

samfélagsmiðla sem eykur enn frekar á notkun þeirra. Þessari þróun geta fylgt ókostir eins 

og kyrrseta og félagsleg einangrun. Auk þess eru vísbendingar uppi um að þátttaka 

unglinga í íþrótta- og tómstundastarfi fari minnkandi, sérstaklega þegar kemur fram á 

þrítugsaldurinn. Þróunin er á þennan veg þrátt fyrir umræðuna í samfélaginu um 

mikilvægi hreyfingar og tómstundaiðkunar. Umræðan virðist því ekki ná til ungmenna sem 

almennt sjá ekki kosti þess að ástunda heilbrigðan lífsstíl fyrr en komið er fram á 

fullorðinsár. Sífellt fleiri valkostir bjóðast unglingum í gegnum netmiðla og leikja- og 

tölvuframleiðenda. Þessi þróun veldur því að hefðbundnar íþróttir og skipulagðar 

tómstundir eru í vaxandi samkeppni við þá tegund tómstundaiðkunar sem felur í sér litla 

eða enga hreyfingu eða samskipti milli einstaklinga.  

  Hugtakið tómstundir er ungt í íslensku máli og hafa fræðimenn ekki sammælst um 

skilgreiningu hugtaksins. Tómstundir eru mikilvægar þegar kemur að unglingum, umhverfi 

þeirra og þroska. Rannsóknir hafa sýnt að tómstundir eru öflugt verkfæri til að efla 

þroska, vellíðan og sjálfsmynd unglinga. Unglingsárin eru mikilvægur tími í þroskaskeiðinu 

þar sem hraðar en jafnframt víðtækar breytingar verða í lífi unglinga. Þessar breytingar 

eru í senn líkamlegar, andlegar og félagslegar. Á unglingsárunum myndast óstöðugleiki 

sem veldur því að unglingurinn getur átt í erfiðleikum með að staðsetja sig gagnvart 

sjálfum sér og umhverfinu. Þrátt fyrir það getur óstöðugleikinn leitt til þess að 

unglingurinn þroskar með sér annaðhvort jákvæða eða neikvæða sjálfsmynd. Á þessum 

árum skiptir því miklu máli að viðfangsefnin séu hvetjandi þannig að unglingurinn efli 

jákvæða sjálfsmynd frekar en neikvæða. Þátttaka í  tómstundaiðkun og hreyfingu getur 

hjálpað til við að efla jákvæða sjálfsmynd sem gerir einstaklinginn hæfari til að takast á við 

daglegt líf (Leitner og Leitner, 2012). 

  Í þessari ritgerð fjallar höfundur um mikilvægi heilbrigðra tómstunda og hreyfingar 
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fyrir sjálfsmynd unglinga. Rannsóknir hafa sýnt fram á þetta mikilvægi og ekki er deilt um 

almenn áhrif heilbrigðrar tómstunda- og íþróttaiðkunar á sjálfsmynd unglinga og betri 

líðan og heilbrigði fólks á öllum aldri. 

   Í upphafi verður fjallað um sjálfsmynd og hugtakið skilgreint útfrá kenningum 

fræðimanna, en auk þess er fjallað um kynjamun í tengslum við hugtakið, jákvæða og 

neikvæða sjálfsmynd og sjálfsvirðingu. Sérstaklega verður farið yfir hvernig sjálfsmynd 

unglinga þróast í tengslum við innri sjálfsmynd þeirra, andlega líðan og hvernig hún getur 

mótast af menningar- og félagslegum þáttum. Þar á eftir verður hugtakið tómstundir 

skilgreint með tilliti til mikilvægi þess að frítími sé nýttur á uppbyggilegan hátt.  

  Í kafla fjögur verður mikilvægi forvarna skoðað, s.s. áhrif þeirra á val unglinga 

þegar kemur að ákvörðunum um að stunda hreyfingu og heilbrigt líferni. Einnig er horft til 

þátta eins og áhættuhegðunar unglinga, áhrif hópþrýstings, forvarnargildis íþrótta og 

brottfall úr þeim, samfélagsmiðla, tölvufíknar og útlitsdýrkunar. Þá er fjallað um hlutverk 

foreldra og mikilvægi þess að þeir veiti unglingum viðeigandi stuðning.  

  Að lokum verður fjallað um rannsóknir sem sýna fram á tengsl reglulegrar 

hreyfingar og sjálfsmyndar unglinga.  Þá verður hugtakið hreyfing skilgreint og almennt 

fjallað um gildi hreyfingar fyrir einstaklinginn.   
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2 Sjálfsmynd 

Áður en fjallað verður um sjálfsmyndina er mikilvægt að kynna samspil geðheilsu og 

sjálfsmyndar. Geðheilsa er mikilvægur þáttur þegar kemur að heilbrigði fólks. Hún gerir 

fólki kleift til að tjá félagslega, tilfinningalega og vitsmunalega hæfni sína. Þá skiptir hvern 

einstakling miklu máli að halda geði sínu í ákveðnu jafnvægi til þess að einstaklingurinn 

eigi auðveldara með að takast á við daglegt líf. Sá sem hefur góða geðheilsu er 

sjálfstæður, virkur þátttakandi í samfélaginu, hefur skoðanir og fullnægir þörfum sínum og 

þeirra sem nærri honum standa (Anna Björg Aradóttir, e.d.).  

  Þegar börn komast á unglingsaldur byrja flestir foreldrar að hafa áhyggjur af þeim 

breytingum sem einkenna þau á þessum árum. Unglingar eiga það til að verða mjög 

uppteknir af sjálfum sér, hugsa allt í núinu og sjá ekki hvað er framundan. Breytingar á 

unglingsárunum eru miklar bæði hvað varðar líkamlegar breytingar og andlegar. 

Líkamsvöxtur er hraður og miklar hormónabreytingar eiga sér stað. Á þessu tímabili fá 

unglingar nýja sýn á lífið og sjálfsmynd þeirra þróast með mismunandi hætti (Fenwick og 

Smith, 1993). 

  Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu sjálfsmynd. Almennt stendur hugtakið 

fyrir það hvaða skoðun eða sjónarhorn einstaklingur hefur á sjálfan sig, hvernig hann er, 

hvaða hæfileikum hann býr yfir og hvað gerir hann einan og sér sérstakan (Berglind 

Sigmarsdóttir og Sigríður Birna Valsdóttir, 2003). Fræðimaðurinn Blos skilgreinir 

sjálfsmyndina þannig að hún endurspeglast í einkennum hvers og eins og hvernig hún 

leggur grunn að ástandi og hugarfari þeirra. Sjálfsmyndin kemur fram í meðvituðum og 

ómeðvituðum tilfinningum, hugsunum, hvötum og skoðunum einstaklingsins á 

líkamlegum og andlegum athöfnum (Blos, 1966). Álitið sem einstaklingur hefur á sjálfum 

sér fer eftir því hvernig aðrir sjá hann. Aðstandendur, svo sem fjölskylda og vinir, hafa 

mótandi áhrif á sjálfsmynd hans (Cavusoglu, 2001). Flestir, ef ekki allir, eiga sér 

fyrirmyndir sem þeir líta upp til en það getur lagt grunn að því hvernig sjálfsmyndin birtist. 

Sjálfsmynd þróast hratt á fyrstu árum ævinnar og þar sem einstaklingar eru sífellt að 

takast á við nýjar áskoranir má segja að hún verði aldrei fullmótuð á lífsleiðinni. Sem 

dæmi má nefna að við tveggja til fjögurra ára aldur má sjá ákveðin merki þar sem talið er 

að barnið afmarki sig frá þeim sem eru því nánastir. Á þessu tímabili er barnið búið að 

öðlast meiri vitund um sinn eigin vilja s.s. út frá sjálfu sér en ekki öðrum (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2006).  
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2.1 Kenningar um sjálfsmynd unglinga 

Margir fræðimenn hafa lagt sig fram um að skilgreina sjálfsmynd unglinga og hafa þeir 

skipst á skilgreiningum í áraraðir. Enn sem komið er hafa þeir ekki komið fram með 

einhliða niðurstöðu. Þetta getur skapað vandræði í ljósi þess að hugtakið er oft notað í 

fræðilegu samhengi þegar kemur að því að skýra atferli, hegðun eða líðan unglinga með 

tilliti til sjálfsmyndar þeirra. Í kenningum fræðimanna er hugtakið sjálfsmynd lagt að jöfnu 

við hugtakið sjálft. Sálfræðin hefur verið mest áberandi í rannsóknum á sjálfinu en það er 

einnig vel þekkt innan fræðigreina félagsvísinda (Guðrún Kristjánsdóttir og Vigdís Hrönn 

Viggósdóttir, 2016). Margir fræðimenn hafa sett fram kenningar um unglingsárin og hér á 

eftir verður fjallað um nokkra frumkvöðla sem hafa komið fram með áhrifamiklar 

kenningar um unglingsárin í tengslum við sjálfið. 

2.1.1 William James 

William James var heimspekingur og sálfræðingur. Hann var merkilegur fyrir að vera 

frumkvöðull þess að stofna til umræðu um sjálfið. Hann setur sér þá forsendu að sjálfið sé 

samsett úr mörgum þáttum sem á endanum móta heildarsjálf einstaklingsins. Fjallar hann 

um raunsjálfið sem þá þætti í lífi einstaklinga sem þeir telja að tilheyri sér. Talar hann líka 

um huglægt sjálf en það eru þeir þættir sem snúa að innri vitund. Sjálfið í sínum víðasta 

skilningi snýst um þá þætti sem við teljum vera okkar. Hér er til dæmis átt við útlit, 

persónuleika, eigur okkar og oft á tíðum fólk sem næst stendur einstaklingnum. Þessir 

þættir láta einstaklingnum líða vel en hinsvegar geta þeir líka leitt til vanlíðunar ef óöryggi 

á sér stað, t.d ef einstaklingur er óánægður með útlit sitt. Unglingar velta fyrir sér 

allskonar spurningum s.s. hvaðan þeir koma, hverjir þeir eru og hvað gerir þá eina og sér 

að einstakri mannveru (Guðrún Kristjánsdóttir og Vigdís Hrönn Viggósdóttir, 2016). 

  James skrifaði um efnisþætti sjálfsins og skiptir hann þeirri umræðu upp í tvo 

flokka, raunsjálf og huglægt sjálf. Raunsjálf nær yfir efnislegt sjálf, félagslegt sjálf og 

andlegt sjálf. Huglægt sjálf nær yfir allt huglægt með einni vídd. Samkvæmt James er 

líkami okkar mikilvægastur og stendur hann næst efnislega sjálfinu. Eftir líkamanum koma 

fötin sem við erum í, hvernig við erum til fara og á eftir fatnaði kemur kjarnafjölskyldan. 

Þar á eftir kemur heimilið og að lokum hlutir sem við eigum og söfnum að okkur. 

Félagslega sjálfið snýst um að eiga í samskiptum við aðra einstaklinga og hvernig viðbrögð 

þeirra endurspeglast. Talar James um að ekki sé til verri refsing en sú að vera einn og 

afskiptur. Við viljum fá hrós, vera viðurkennd og vera virk í samfélaginu. James talar um að 

félagslega sjálfið geti verið mjög fjölbreytt og yfirleitt tilheyra allir mörgum mismunandi 

hópum. Það fer síðan eftir hópnum hvernig einstaklingurinn hegðar sér og hvaða hliðar 

fólk sér á honum. Unglingar eiga það kannski til að draga sig í hlé fyrir framan fullorðna 
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einstaklinga en í jafningjahópnum er sagan önnur. Andlega sjálfið er hægt að nálgast á 

mismunandi veg en það getur bæði verið óhlutstætt og hlutstætt fyrirbæri. Andlega sjálfið 

segir til um hver við erum í raun og veru og er það miðkjarni sjálfsins sem snýr í átt að 

skynjun. Hinn flokkurinn, sá huglægi, snýr að hinu hreina sjálfi og beinir James þeim þætti 

að sálinni og huga mannsins. Hreina sjálfið túlkar alla reynslu á huglægan hátt, ekki beint 

útfrá reynslu heldur frekar með tilvísun í hugmyndina um sjálft sjálfið (Guðrún 

Kristjánsdóttir og Vigdís Hrönn Viggósdóttir, 2016). 

2.1.2 G. Stanley Hall 

G. Stanley Hall fæddist árið 1846 og var fyrstur manna til að rannsaka og setja fram 

kenningar um mótun ungmenna á unglingsárum. Skoðanir hans einkenndust af mjög 

róttækum hugmyndum um persónaleikann, sterkum tilfinningum, litlum vexti geðstjórnar 

og mikilli andlegri spennu sem einkenndi að hans mati þennan hóp. Kenning Hall gengur 

undir nafninu „Sturm und Drang“ eða „Stormur og streita“. Tilgáta hans var að þær miklu 

breytingar sem verða á þeim árum þegar barn fer á kynþroskaaldur sé einungis af 

líffræðilegum ástæðum. Kenning Hall var lengi í heiðri höfð og áhrifa hennar hætti ekki að 

gæta fyrr en farið var að gera rannsóknir upp að vissu marki á unglingunum sjálfum 

(Sigurjón Björnsson, 1975). 

2.1.3 Erik H. Erikson 

Erik H. Erikson fæddist árið 1902 og starfaði sem þroskasálfræðingur. Erikson er 

þekktastur fyrir kenningu sína um sálrænan þroska mannsins. Lýsir hann þroskaferli 

mannsins frá fæðingu til andláts. Fimmta þrep kenningar Erikson snýst um unglingsárin og 

þar beinir hann sjónum sínum að því hvaða breytingar eiga sér stað á sjálfsmynd og 

sjálfskennd mannsins á þessum árum. Þá segir Erikson að unglingurinn líti á sig sem 

miðdepil tilverunnar og helsta viðfangsefni hans sé að efla eigin sjálfsmynd og sjálfskennd. 

Með öðrum orðum þá leitast hann við að finna sjálfan sig í því hlutverki sem hann vill 

vera. Þetta þróunarferli getur reynst mörgum unglingum erfitt og algengt er að erfið innri 

barátta eigi sér stað. Það er ekki fyrr en unglingurinn hefur „fundið sig” að hann er þess 

umkominn að finna aðra. Annars vegar finnur unglingurinn sjálfan sig og sitt hlutverk í 

samfélaginu eða þá að hann finnur sig ekki í samfélaginu og glímir því við sundrað sjálf. 

Sundrað sjálf veldur einstaklingi öryggisleysi og hann á erfitt með að staðsetja sig og ná 

tökum á tilverunni (Sigurjón Björnsson, 1975). 

2.1.4 Jean Piaget 

Jean Piaget var svissneskur vísindamaður sem fæddist árið 1896. Piaget var mjög virtur í 

heimi þróunarsálfræðinnar. Hann taldi að þroskaferli einstaklingsins mætti greina í fjórar 
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formaðgerðir vitsmunalífs. Þessar fjórar formaðgerðir fylgja hver annarri í ákveðinni röð. 

Á fjórða þroskastigi sem tekur við um 11-12 ára aldur hefst lokaáfangi mannlegrar 

hugsunar. Börn fara úr hlutbundinni hugsun í að geta hugsað óhlutbundið, þ.e. geta fært 

rök fyrir máli sínu og geta myndað sér skoðun óháð öðrum sem Piaget kallar stig 

formlegrar aðgerðar. Piaget setti fram þá kenningu að unglingar fari á stig formlegrar 

aðgerðar við 11-12 ára aldur. Unglingurinn getur þá að mati Piaget sleppt hinum sýnilega 

veruleika sem viðfangi hugsunar. Á þessu þroskastigi veltir unglingurinn fyrir sér 

heimspekilegum hugsunum og veltir upp öllum mögulegum lausnum sem tengjast 

tilverunni (Sigurjón Björnsson, 1975). 

2.2 Kynjamunur á sjálfsmynd unglinga 

Í rannsókn sem framkvæmd var um hvernig sjálfsmynd unglinga væri háttað voru 

þátttakendur 5938 unglingar í tíu löndum. Í ljós kom að unglingar meðal þessara tíu þjóða 

reyndust vera talsvert líkir hver öðrum en ólíkir þegar þetta var skoðað í samhengi við 

sjálfsmyndina. Niðurstöðurnar sýndu líka að strákar væru með almennt jákvæðari viðhorf 

til eigin sjálfsmyndar og ánægðari með líkama sinn og útlit heldur en stúlkur. Aftur á móti 

sýndu þættir sem snúa að félagslega sjálfinu að stúlkur væru sterkari hvað það varðar. Í  

ljós kom að stúlkur sýndu miklu meiri samúð gagnvart öðrum heldur en strákar. Skóli og 

vinna voru einnig mikilvægari stúlkum. Svör strákanna snerust upp í sjálfhverfu (Guðrún 

Kristjánsdóttir og Vigdís Hrönn Viggósdóttir, 2016).  

  Svipuð rannsókn var gerð á finnskum unglingum árið 1999. Sú rannsókn leiddi í ljós 

að stúlkur væru með jákvæðari sjálfsmynd heldur en strákar. Þessar niðurstöður finnsku 

rannsóknarinnar stangast á við niðurstöður flestra annarra rannsókna sem gerðar hafa 

verið á sjálfsmynd unglinga. Tilgáta sem skýrir þessa breytu er sú hvort um 

menningarlegan mun er að ræða og hvort sjálfsmynd sé bæði félagslegt og andlegt 

fyrirbæri sem mótast og aðlagast umhverfi okkar jafn óðum (Guðrún Kristjánsdóttir og 

Vigdís Hrönn Viggósdóttir, 2016). 

2.3 Jákvæð og neikvæð sjálfsmynd 

Sjálfsmynd einstaklinga getur verið bæði jákvæð og neikvæð. Þegar átt er við þá 

einstaklinga sem hafa jákvæða sjálfsmynd er sá aðili vel tengdur við tilfinningar sínar og 

efast ekki um sjálfan sig. Hann trúir á sjálfan sig, er bjartsýnn, ábyrgðarfullur og er yfirleitt 

öruggur í framkomu. Þeir sem aftur á móti eru með neikvæða sjálfsmynd hafa ekki trú á 

sjálfum sér og líta á sig sem lítils eða einskis virði. Einstaklingar með neikvæða sjálfsmynd 

taka skoðunum annarra alvarlega og þær hafa mótandi áhrif á sjálfsmynd þeirra. Þannig 

eiga þeir erfitt með að átta sig á eigin hlutverki og tilgangi. Sjálfsvirðing þessara 
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einstaklinga er ekki nægilega góð sem getur haft mikil áhrif á samskipti þeirra við aðra 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2006). Í tengslum við sjálfsmynd er oft 

fjallað um sjálfstraust. Sá sem er með sterkt, uppbyggjandi sjálfstraust og trúir á sjálfan sig 

er líklegri til að vera með jákvæða sjálfsmynd meðan þeir sem hafa lítið sjálfstraust og 

neikvæða sýn á sjálfan sig búa við neikvæða sjálfsmynd. Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem 

eru með sterkt jákvætt sjálfstraust taka hlutina frekar í sínar hendur. Þetta gera þeir ekki 

vegna þess að þeir eru hæfari til þess heldur treysta þeir á sjálfa sig og geta fylgt 

ákvörðunum sínum eftir. Þeir sem hafa lítið sjálfstraust hafa ekki sömu trú á sér og 

hræðast að taka að sér verkefni sem krefst mikillar vinnu sem gerir það að verkum að 

sjálfsvirðing þeirra brotnar (Elva Björk Ágústsdóttir o.fl., e.d.).  

2.4 Sjálfsvirðing 

Hugtakið sjálfsvirðing táknar það hversu mikla virðingu einstaklingur ber fyrir sjálfum sér. 

Þeir einstaklingar sem eru fullir sjálfstrausts búa við aðstæður sem eru mikilvægar þegar 

kemur að lífsgæðum auk þess sem þeir eru líklegri til að lifa ánægjulegu og innihaldsríku 

lífi. Þeir sem bera litla eða enga virðingu fyrir sjálfum sér eiga það til að búa við lakari 

lífsgæði. Einkennin geta verið slæmar aðstæður þannig að líf þeirra er misheppnað (Dillon, 

1997). Þegar einstaklingur ber fulla virðingu fyrir sjálfum sér er það fjársjóður þegar 

kemur að persónulegum eiginleikum (Middleton, 2006). Til að efla sjálfsvirðingu er 

mikilvægt fyrir einstaklinga að hugsa jákvætt og læra að meta þá góðu kosti og eiginleika 

sem þeir búa yfir. Það er hverjum einstaklingi mikilvægt að sætta sig við hvernig hann er 

því sjálfsvirðing hans birtist í samskiptum við aðra en einnig mótast hún líka af 

umhverfinu, t.d. fjölmiðlum, samfélagsmiðlum, námi og vinnumarkaði (Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2008). Mikilvægt er 

að gera sér grein fyrir þessum þáttum svo hægt sé að betrumbæta lífsgæði unglinga og 

styrkja sjálfsmynd þeirra. 

Unglingar þurfa að takast á við líkamlegar, andlegar og félagslegar breytingar sem 

þeir ganga í gegnum allt kynþroskaskeiðið. Þær geta leitt til þess að unglingurinn lækkar 

sjálfsálit sitt og hefur neikvæða líkamsmynd af sjálfum sér (Bowker, 2006). Gerð hefur 

verið rannsókn sem sýnir langtímaáhrif á unglinga með lágt sjálfsálit og hvernig það 

endurspeglar þá á fullorðinsárum. Sem dæmi kom í ljós að þeir sem voru að glíma við lágt 

sjálfsálit voru mun líklegri til þess að eiga við geðrænan vanda að stríða á fullorðinsárum. 

Sá vandi birtist aðallega í kvíðaröskunum og þunglyndi. Aðrar niðurstöður voru m.a. þær 

að þeir sem voru með lágt sjálfsálit áttu við mörg líkamleg vandamál að stríða. Þeir voru 

einnig líklegri til þess að fremja glæp, fara á sakaskrá og skólaganga þeirra reyndist styttri 

en almennt gerðist (Trzesniewski o.fl., 2006). 
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  Rannsóknir hafa leitt í ljós að þeir sem eiga í erfiðleikum með þætti sem snúa að 

sjálfsmyndinni á unglingsárunum eigi áframhaldandi vanda fyrir höndum þegar komið er 

fram á fullorðinsár. Offer og félagar hafa bent á það að unglingum er enginn greiði gerður 

að segja þeim að þetta sé bara eðlilegur hluti þessa æviskeiðs og þau munu á endanum 

ganga í gegnum þetta tímabil og allt verði í lagi og þau komi sterk út úr því. Breytingarnar 

sem verða á þessum aldri eru taldar gefa unglingum sterka meðvitund og gera hann 

viðkvæman fyrir sjálfum sér sem getur valdið sálfræðilegum erfiðleikum (Guðrún 

Kristjánsdóttir og Vigdís Hrönn Viggósdóttir, 2016). 
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3 Tómstundir og frítími 

Tómstundir eru stór hluti af daglegu lífi einstaklinga. Fræðimaður að nafni Weiskopf gerði 

rannsókn á því hvað sá meðalmaður sem lifir í sjötíu ár eyðir löngum tíma í frítíma, svefn, 

vinnu, formlega menntun, að nærast og í aðrar daglegar athafnir. Rannsókn hans sýndi 

fram á að einstaklingar eyða mestum tíma ævinnar í frítíma eða 27 árum. Þessi niðurstaða 

undirstrikar mikilvægi frítímans og hvað það er nauðsynlegt að nýta hann á uppbyggilegan 

hátt, s.s. með þátttöku í jákvæðum tómstundum (Leitner og Leitner, 2012). Í eftirfarandi 

töflu má sjá hvernig meðalmaður ver tíma sínum til daglegra athafna samkvæmt rannsókn 

Weiskopf: 

 

Tafla 1. Tölur yfir hvað meðalmaður sem lifir í sjötíu ár eyðir löngum tíma í frítíma, 

svefn, vinnu, formlega menntun, að nærast og í aðrar daglegar athafnir 

  

 

 

                                                           

(Leitner og Leitner, 2012) 

3.1 Skilgreining á tómstundum 

Kenningar um hugtakið tómstundir hafa verið að þróast og fræðimenn eru almennt ekki 

sammála um skilgreiningu þess. Hugtakið er því víða notað bæði í fræðilegum ritum og 

dagblaðagreinum en notkun þess er þá oftast án skilgreiningar um merkingu þess. Vanda 

Sigurgeirsdóttir, lektor í tómstunda- og félagsmálafræði við Háskóla Íslands, hefur komið 

með íslenska skilgreiningu á hugtakinu og skilgreinir hún hugtakið út frá fimm 

mismunandi hliðum, þ.e. tómstundir sem tími, tómstundir sem athöfn eða starfsemi, 

tómstundir sem gæði, tómstundir sem viðhorf og tómstundir sem hlutverk (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010). Hér að neðan má sjá nánari útskýringar á þessum skilgreiningum 

Vöndu.   

Tómstundir sem tími: Sá tími sem er fyrir utan vinnu, skóla, skyldur okkar og líkamlegra 

nauðsynja. Sá tími þar sem hver og einn getur valið hvað hann vill gera við tímann sinn. 

Þessi nálgun hefur verið gagnrýnd vegna þess að ef við hugsum að allur tími fyrir utan 

okkar skyldur séu tómstundir þá er spurning hvort hegðun eins og fíkniefnaneysla og 

innbrot teljist til tómstunda. Það að innbrot og fíkniefnaneysla teljist til tómstunda er 

70 ára meðal æviskeið Ár 
Frítími 27 

Svefn 24 

Vinna 7,33 

Formlegt nám 4,33 

Borða 2,33 

Ýmislegt annað 5 
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neikvætt og hefur ekki í för með sér uppbyggjandi reynslu og jákvæðar afleiðingar (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010).  

Tómstundir sem athöfn eða starfsemi: Þessi nálgun er skyld þeirri ofangreindu og er litið 

á tómstundir sem röð athafna eða starfsemi sem fólk velur að taka sér fyrir hendur í 

frítíma sínum. Þar má nefna til dæmis skátastarf, tónlistarnám eða íþróttir (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010). 

Tómstundir sem gæði: Gæðin sem einstaklingar tileinka sér í frítíma sínum skiptir mestu 

máli hér og litið er á tómstundir sem gæði frekar en hegðun. Til þess að standast þessa 

skilgreiningu þurfa tómstundir að hafa í för með sér þægindi, ánægju og uppbyggileg áhrif 

á einstaklinginn (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 

Tómstundir sem viðhorf: Þessi nálgun beinist að því að einstaklingur upplifir og eykur 

skilning á því á hvaða hátt hann sjálfur telur tómstundir vera. Tómstundir geta þar af 

leiðandi verið mismunandi eftir því hvernig einstaklingurinn lítur á það. Það getur líka 

tekið breytingum hvort sá hinn sami lítur á að um tómstund sé að ræða. Út frá því er hægt 

að segja að tómstundir geta átt sér stað hvenær sem er, á hvaða stað sem er og komið 

fram í mismunandi formum (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 

Tómstundir sem hlutverk: Þessi nálgun er skyld athafnanálguninni og gæðanálguninni. Í 

þeim báðum er talað um að tómstundir séu uppbyggingarlegar fyrir einstaklinginn. Nálgun 

þessi lítur svo á að tómstundir hafi notagildi fyrir einstaklinginn og samfélagið. Fyrir utan 

þessa þætti er litið á tómstundir sem leið til að ná fram samfélagslega jákvæðum og 

viðurkenndum leiðum. Þetta þýðir að öll neikvæð hegðun er ekki flokkuð undir 

tómstundir. Samfélagið bannar þessa hegðun og til eru skrifaðar og óskrifaðar reglur sem 

segja til um hvaða hegðun er ásættanleg og hver er það ekki (Vanda Sigurgeirsdóttir, 

2010).  

3.2 Alvarlegar– og frjálslegar/venjulegar tómstundir 

Í þessum kafla verður stuðst við þá skilgreiningu að tómstundir flokkist í tvo flokka, 

annarsvegar í alvarlegar tómstundir (e. serious leisure) og hinsvegar frjálslegar/venjulegar 

tómstundir (e. casual leisure). Fræðimaðurinn Robert A. Stebbins setti fram þessa 

skilgreiningu (Liu og Yu, 2015). Alvarlegar tómstundir skilgreinir Stebbins þannig að í þeim 

séu gerðar miklar kröfur á það sem einstaklingur tekur sér fyrir hendi og út frá því getur 

myndast mikill árangur sem getur haft áhrif á starfsferil einstaklings til framtíðar. 

Unglingur sem æfir íþrótt eins og körfubolta alla daga vikunnar hefur möguleika á því að 

gerast atvinnumaður í íþróttinni og sá sem æfir á gítar alla daga vikunnar getur orðið 

atvinnutónlistarmaður síðar á æviskeiðinu. Frjálslegar/venjulegar tómstundir hafa þann 
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kost að þær verða strax gefandi fyrir einstaklinginn en hann endist síður í þeim og hættir 

að lokum að stunda þær. Þessar tómstundir krefjast ekki sérstakrar menntunar eða 

þjálfunar. Frjálslegar tómstundir skilja eftir sig sælutilfinningu og eru það sex þættir sem 

valda þeirri tilfinningu, þ.e. slökun, leikur, skemmtun sem er aðgerðarlaus, skemmtun sem 

er virk, félagslegar samræður og skynhrif (Leitner og Leitner, 2012). Í næsta kafla verður 

litið á það af hverju tómstundir eru mikilvægar fyrir unglinga og hvaða áhrif tómstundir 

geta haft á sjálfsmynd þeirra. 

3.3 Mikilvægi tómstunda fyrir unglinga 

Snemma í byrjun síðustu aldar lýstu foreldrar og fræðimenn áhyggjum af því hvað 

unglingar tóku sér fyrir hendur í frítíma sínum. Í dag hafa áhyggjur þeirra lítið breyst enda 

fátt sem gefur tilefni til þess. Sjónvarpsgláp og tölvunotkun er almennt talin vera of mikil 

enda eyða unglingar miklum tíma í þessa þætti í stað þess að að gera eitthvað 

uppbyggilegt eins og til dæmis að stunda hreyfingu í gegnum íþróttir eða tómstundir sem 

byggja á hreyfingu (Larson, 2001). Eins og fræðimaðurinn Weiskopf komst að eyða 

einstaklingar mestu af tíma sínum í frítíma og því er þessi tími afar dýrmætur og mikilvægt 

fyrir einstaklinga að nýta hann vel. Þegar talað er um frítíma er á sama tíma mikilvægt að 

skilja hlutverkið sem tómstundir gegna þegar kemur að þroska einstaklinga frá barnsaldri 

og fram á fullorðinsár. Leitner og Leitner (2012) hafa sagt að tómstundir séu lykillinn að 

menntun og þekkingu og þær séu lykillinn að því að byggja upp félagsleg tengsl og 

líkamlega heilsu (Leitner og Leitner, 2012; Brajsa-ganec, Merkas og Sverko, 2011).   

  Þegar barn færist yfir á unglingsaldurinn upplifir það meira frelsi til að taka þátt í 

tómstundum sem það hefur áhuga á að stunda. Á unglingsárunum fer sjálfsmynd þeirra í 

margar áttir og þau prófa sig áfram í allskonar hlutverkum. Þessi tilraunastarfsemi á sér 

yfirleitt stað í frítímanum og þess vegna er ennþá mikilvægara að þeir stundi jákvæðar 

tómstundir á þessum árum. Ef frítímanum er ekki varið í eitthvað jákvætt eða þátttöku í 

skipulögðu starfi aukast líkur á því að unglingar sæki í neikvæða hegðun sem getur til 

dæmis falið í sér þátttöku í skemmdarverkum, ofbeldi, vímuefnaneyslu eða áhættusamri 

kynhegðun. Tómstundir eru því afar mikilvægur þáttur og vinnupallur vegna forvarna í lífi 

unglinga til að fyrirbyggja áhættusama hegðun (Caldwell, Walls, Baldwin og Smith, 2004).  

  Hvernig unglingar eyða frítíma sínum fer mikið eftir samfélagi og menningu. 

Unglingar vilja yfirleitt hanga með vinum sínum í frítímanum eða taka sér ekkert formlegt 

fyrir hendur. Þetta gera þeir oft í stað þess að vera í virku félagsstarfi, íþróttastarfi eða 

eiga í samskiptum við aðra. Mikilvægt er fyrir sjálfsmynd unglinga að vera hluti af góðum 

hóp og taka þátt í uppbyggilegu tómstundastarfi og samtali. Að vera hluti af slíkum hóp 

getur komið í veg fyrir að unglingur verði fyrir félagslegri einangrun eða leiðist út í 
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áhættuhegðun. Það skiptir auk framangreinds alla unglinga máli að eiga góða að á þessum 

aldri til að fá jákvæða leiðsögn og aðstoð við að styrkja sjálfsmynd sína (Leitner og Leitner, 

2012). Tómstundastarf á Íslandi hefur mikið verið rannsakað á undanförnum árum. Hér er 

meðal annars um að ræða rannsókn sem gerð var hjá Rannsóknum og greiningu árið 2014 

á unglingum í 8.–10. bekk. Þar kemur fram að skipulagt tómstundastarf hefur mikil áhrif á 

sjálfsmynd unglinga, félagsfærni þeirra og sjálfstæði (Rannsóknir og greining, 2014).  
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4 Forvarnir og heilbrigði 

Forvarnir og heilbrigði haldast í hendur og hugtakið forvarnir er mjög viðamikið enda eru 

stefnumiklar aðgerðir í fovarnarmálum notaðar um allan heim. Íslenskt samfélag hefur 

náð góðum árangri í forvörnum gegn vímuefnaneyslu ungmenna undanfarin 30 ár og er 

fyrirmynd annarra þjóða hvað þessi mál varðar (Rannsóknir og greining, 2016). Forvarnir 

beinast að samfélaginu öllu, einstaklingum eða hópum. Hlutverk forvarna þegar kemur að 

heilbrigði er að efla heilbrigði landsmanna og fyrirbyggja sjúkdóma. Markmið með 

forvörnum er því að fólk átti sig á og skapi sér aðstæður sem gerir því léttara að stunda 

heilbrigða lífshætti og að það hafi vitneskju um hversu mikilvægt það er að tileinka sér 

heilbrigðan lífsstíl (Velferðarráðuneytið, e.d.).      

  Markmið með forvarnarstarfi er að styrkja stöðu unglinga félagslega og skapa fyrir 

þá kringumstæður í umhverfinu svo þeir geti átt heilbrigða æsku í öruggu umhverfi. Þegar 

foreldrar leiðbeina unglingum öðlast unglingurinn færni til að taka ábyrgð á sjálfum sér. 

Til þess að forvarnir virki á sem bestan hátt er nauðsynlegt að allir félagsmótunaraðilar 

samfélagsins vinni saman, þ.e. skóli, foreldrar, félagsmiðstöðvar, æskulýðs- og 

íþróttafélög og aðrar stofnanir sem eru í umhverfi unglingsins. Lykilatriði forvarna er að 

leita að áhættuþáttum í samfélaginu (Diljá Ámundardóttir o.fl., 2014). Árið 2014 var 

skipaður starfshópur fagmanna til að búa til forvarnastefnu fyrir Reykjavíkurborg sem er 

frá árinu 2014 til ársins 2019. Framtíðarsýn stefnunnar má sjá hér að neðan.  

„Forvarnastefna Reykjavíkurborgar leggur áherslu á fjölskylduvænt og 

heilsueflandi samfélag þar sem öll börn hafi jöfn tækifæri, tileinki sér 

heilbrigðan lífsstíl, líði vel og hafi sterka sjálfsmynd. Hlúa þarf að 

umhverfi barna og unglinga og sjá til þess að þau búi við öruggt og 

uppbyggilegt umhverfi“ (Diljá Ámundardóttir o.fl., 2014).  

4.1 Áhættuhegðun unglinga 

Áhættuhegðun unglinga birtist í mörgum myndum í daglegu lífi. Dæmi um áhættuhegðun 

er til dæmis vímuefnaneysla, innbrot, árásarhneigð og skemmdarverk. Það getur verið 

mjög breytilegt hvenær slík hegðun á sér stað. Hún getur byrjað í barnæsku en yfirleitt fer 

þetta að koma fram þegar barnið er komið á unglingsaldur (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2008). Eins og hugtakið gefur til kynna er hegðunin skilgreind þannig að fólk sé að taka 

áhættu, sama hvað það er sem liggur að baki hegðunarinnar (Berger, 2014).  

Afleiðingarnar geta ekki einungis verið slæmar heldur líka góðar og til dæmis eru 

jaðaríþróttir áhættuhegðun í sjálfu sér en þessi hegðun hefur verið samþykkt félagslega. 

Brymer (2005) skilgreinir hugtakið sem náttúrutómstund þar sem ein lítil mistök geta 
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endað með dauða. Dæmi um jaðaríþróttir eru t.d. teygjustökk, fjallaklifur, rafting og 

hjólreiðar niður fjöll. Unglingar eru ekki hræddir við að taka af skarið og prófa sig áfram 

með nýrri hegðun (Shukla og Monga, 2016). Líkt og fræðimaðurinn Erikson talar um í 

kenningu sinni um sjálfið þá eru unglingar að prófa sig áfram í mismunandi hlutverkum og 

hugsa ekki um afleiðingarnar (Sigurjón Björnsson, 1975). Margir þættir geta valdið því að 

áhættuhegðun sprettur upp hjá unglingum, t.d. ef jafnaldri leiðist út í áhættuhegðun eru 

auknar líkur á því að unglingurinn fylgi vini sínum eftir. Rannsóknir hafa sýnt að því fyrr 

sem einstaklingar byrja að stunda áhættuhegðun geta þeir staðið verr að vígi ef litið er til 

framtíðar (Shukla og Monga, 2016). Rannsóknir hafa bent á það að þeir sem hafa jákvæða 

sjálfsmynd og mikið sjálfsálit eru líklegri til að fara ekki út í áhættuhegðun heldur en þeir 

sem hafa neikvæða sjálfsmynd og lítið sjálfsálit. Fjölmargt hefur komið fram í rannsóknum  

sem sýnir að lágt sjálfsálit getur t.d. verið orsakaþáttur þunglyndis, vanskila, kvíða, 

skólabrottreksturs og lítillar félagslegrar virkni (Mann, Hosman, Schaalma og de Vries, 

2004). 

4.2 Hópþrýstingur 

Hópþrýstingur er áhrif jafningjahóps eða þess einstaklings sem hvetur aðra til að breyta 

eigin hegðun, áliti þeirra og hugsunarhætti. Einnig hefur umhverfið mikil áhrif á unglinga. 

Unglingar finna oft fyrir þörfinni að elta hópinn og velja að fara þá leið sem meirihlutinn er 

að fara frekar en að ganga gegn hegðun og ákvörðunum hópsins. Þrýstingurinn neyðir 

unglinga til þess að gera hluti sem þeir myndu yfirleitt ekki gera ef hópurinn væri ekki til 

staðar (Meshram, 2016). Rannsóknir, bæði erlendis og hér á Íslandi, hafa leitt í ljós að 

margir þættir hafa áhrif á áhættuhegðun eins og vímuefnaneyslu unglinga. Mest áberandi 

þátturinn hvað þetta varðar er jafningjahópurinn. Félagsfræðingar hafa dregið upp þá 

mynd að unglingar hermi eftir hegðun hópsins og taki upp neikvæða hegðun eins og 

vímuefnaneyslu og afbrot (Þórólfur Þórlindsson, 1998). Hinsvegar hafa nýlegar rannsóknir 

sýnt að hópþrýstingur getur einnig haft jákvæðar afleiðingar. Í ákveðnu umhverfi 

hópþrýstings getur það leitt til þess að einstaklingurinn verði markvissari og ákveðnari um 

að fara sínar eigin leiðir (Meshram, 2016). 

4.3 Íþróttir og brottfall 

Í 1. grein íþróttalaga eru íþróttir skilgreindar sem „hvers konar líkamleg þjálfun er stefnir 

að því að auka líkamlegt og andlegt atgervi, heilbrigði og hreysti” (Íþróttalög nr. 

64/1998). Iðkun íþrótta er góð leið til að sýna og kenna ungu fólki þau jákvæðu 

samfélagsgildi sem þær hafa og hvernig þau styðja við og bæta mannkosti iðkenda (Viðar 

Halldórsson, 2014). Íþróttastarf á Íslandi hefur vaxið mjög hratt, íþróttahreyfing hefur 
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blásið út og mikill metnaður er til staðar þegar kemur að skipulögðu íþróttastarfi. 

Mikilvægt er að greina á milli skipulagðrar íþróttastarfsemi og óformlegrar/óskipulagðrar 

íþróttastarfsemi sem einkennist þá mjög af félagslegum ástæðum. Rannsóknir hafa sýnt 

að ástundun íþrótta í gegnum skipulagt íþróttastarf hefur jákvæð áhrif á unglinga og 

skapar minni hættu á að einstaklingurinn leiðist út í áhættuhegðun. Þeir sem stunda 

óformlegt íþróttastarf, s.s. með vinum, eru líklegri en þeir sem taka þátt í skipulögðu starfi 

að leiðast út í áhættuhegðun (Rannsóknir og greining, 2016).  

  Þátttaka unglinga í skipulögðu íþróttastarfi fer minnkandi og er það mikið 

áhyggjuefni. Börn á aldrinum 11-13 ára eru mest í skiplögðu íþróttastarfi en síðan minnkar 

þátttaka ungmenna hratt og eru um tveir þriðju hópsins sem hafa hætt íþróttaiðkun í 

kringum tuttugu ára aldur. Ástæða þessa mikla brottfalls er fyrst og fremst talin vera sú að 

starfið sem unglingum er boðið upp á er frekar einhæft sem veldur því að áhuginn 

hverfur. Íþróttahreyfingin leggur mesta áherslu á keppni og í þeim er ávallt stefnt að því 

markmiði að ná afreksárangri. Þetta gerir það að verkum að þeir sem eru að stunda 

íþróttir vegna skemmtanagildis og halda sér í formi hætta að stunda íþróttina. Þegar 

komið er fram á unglingsár getur það reynst ungmennum afar erfitt að byrja að stunda 

nýja íþróttagrein (Frímann Ari Ferdinandsson og Sigurður Magnússon, 1997).  

  Offita er vaxandi vandamál og við þeirri þróun þarf að bregðast. Margir þættir hafa 

áhrif á ofþyngd og offitu en vitað er að hreyfing er helsta forvörn gegn ofþyngd. Dagleg 

hreyfing unglinga og barna hefur því aldrei verið eins mikilvæg og nú (Kristján Þór 

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

2011).  

4.4 Samfélagsmiðlar 

Með tilkomu veraldarvefsins urðu mjög miklar breytingar á daglegu lífi einstaklinga. Í dag 

eru meira en 3,5 milljarðar manna sem nota veraldarvefinn á hverjum degi 

(Internetlivestats, 2017). Veraldarvefurinn hefur þróast hratt í gegnum árin og með 

nýjustu tækni er fólk tengt netinu allan ársins hring nánast hvar og hvenær sem er. 

  Í rannsókninni „Ungt fólk“, sem gefin var út árið 2016 hér á landi af Rannsóknum 

og greiningu, var meðal annars skoðuð netnotkun unglinga á samfélagsmiðlum eins og 

Facebook, Snapchat, Twitter og Instagram. Í ljós kom að 45,6% unglinga í 8., 9. og 10. bekk 

á landsvísu eyddu fjórum klukkustundum eða meira á dag á þessum og öðrum 

samfélagsmiðlum (Rannsóknir og greining, 2016).  
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Tafla 2. Tölur yfir það hvað unglingar í 8., 9. og 10. bekk á landsvísu nota netið til að 

vera á samskiptamiðlum á netinu, að jafnaði á hverjum degi 

Nota netið til að vera á 
samskiptamiðlum á netinu, 
að jafnaði á hverjum degi 

Höfuðborgarsvæði 
     Fjöldi (%) 

8., 9. og 10. bekkur 

               Landsbyggð 
                   fjöldi (%) 
          8., 9. og 10. bekkur 

Nær engum tíma 478 (7,9) 305 (8,2) 

½ til 1 klst. 2392 (39,3) 1334 (35,7) 

2 til 3 klst. 1891 (31,1) 1207 (32,3) 

4 klst. eða meira 1322 (21,7) 894 (23,9) 

(Rannsóknir og greining, 2016) 
 

Fylgni er á milli þessa háa hlutfalls unglinga sem notar samfélagsmiðla og þess að símar 

eru í almennri eign í dag. Símar í dag flokkast undir snjallsíma (e. smartphone) en almennt 

er þetta skilgreint sem sími. Unglingar eru í dag í meirihluta þeirra aldurshópa sem stunda 

samfélagsmiðla mjög reglulega og mikið (Wartella, Rideout, Montague, Beaudoin-Ryan og 

Lauricella, 2016).  

  Samfélagsmiðlar eru orðnir ómissandi þáttur í daglegu lífi unglinga, í skólanum, 

heima og í frítímanum. Vinsælasti samfélagsmiðill í heiminum í dag er Facebook en sú 

vefsíða er búin að vera opin almenningi frá árinu 2004. Tæknin þróaðist í þá átt að nú eru 

notendur tengdir Facebook allan tíma sólarhringsins og fóru dagleg samskipti fólks að 

taka á sig nýja mynd eftir því sem þetta þróaðist meira í þessa átt (Lincoln og Robards, 

2014). Á eftir facebook má nefna vinsæla samfélagsmiðla eins og Snapchat, Twitter, 

Youtube og Instagram. Á þessum miðlum geta notendur deilt upplýsingum um sitt 

daglega líf með skrifum, myndum, myndböndum og hljóði. Þá geta notendur valið um að 

deila skoðunum sínum á öllu með jákvæðum eða neikvæðum hætti. Jákvæðu áhrifin eru 

þau að samskiptin geta þróað sjálfstraust notandans og félagslega færni hans til að 

eignast nýja vini á netinu. Efling sjálfstrausts í gegnum notkun samfélagsmiðla gerir 

notendum kleift að kynnast nýjum aðstæðum sem geta leitt til þess að viðkomandi fær 

áhuga á að fara í nýjan skóla eða eignast nýja vini sem standa fyrir utan hans nánasta 

samfélag. Að eignast vini fyrir utan sitt nánasta samfélag er mjög mikilvægt ekki síst útaf 

félagslegum og menningarlegum mun sem einstaklingurinn kynnist og getur verið 

ómissandi fyrir framtíð hans. Unglingar aðlaga sig líka meira og hraðar að tækniþróun en 

aðrir aldurshópar og þannig eru meiri líkur á því að notkun þeirra á samfélagsmiðlum auki 

skilning þeirra á samfélaginu og því sem hæst ber þar. 

  Neikvæðu þættirnir eru hinsvegar fjölmargir og geta skapað mörg vandamál. 



23 

Unglingar líta ekki á netið sem tæki til náms eða til að ástunda fræðilega starfsemi. Þeir 

skilja ekki og fara hugsanlega á mis við að netið er staður sem hægt er að nota í 

fræðilegum tilgangi. Unglingar trufla menntun sína og heimanám vegna áhrifa 

samfélagsmiðla. Þeir deila síðan skoðunum sínum sem gerir það að verkum að vinir þeirra 

tefjast líka við námið sitt (Salgur, 2013). Netið er risastór félagslegur þáttur sem hefur 

mikil áhrif á sjálfsmynd unglinga. Netið getur valdið unglingum miklum skaða þegar þeir 

eru að móta eigin sjálfsmynd, sérstaklega þeir sem skoða myndir af öðrum einstaklingum 

og bera sig saman við þá. Daniel Miller er starfandi prófessor í mannfræði við University 

College í London. Í bók sinni Tales of facebook segir hann að fólk verði yfirborðskennt 

þegar það er að bera sig saman við aðra. Miller líkir þessu við að horfa á sjálfan sig 

stanslaust í spegli og endurspegla sjálfan sig með augum annarra (Miller, 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt það að sá sem skoðar Facebook hjá einhverjum öðrum sem honum 

finnst vera hrífandi líður mun verr með líkama sinn. Aftur á móti þegar hann skoðar 

Facebook hjá þeim sem honum finnst ekki vera hrífandi líður honum betur með sinn eigin 

líkama (McDonald, 2015). Unglingsaldurinn er afar viðkvæmur aldur, sérstaklega þegar 

sjálfsmyndin er að mótast, og því getur verið erfitt fyrir þau að meðhöndla það að vera 

sífellt undir þrýstingi frá samfélagsmiðlum.  

4.5 Tölvufíkn 

Með tilkomu tölvutækninnar hefur tölvunotkun orðið að vaxandi vandamáli og sífellt fleiri 

unglingar hafa orðið háðir slíkri notkun. Almennt er þetta kallað tölvufíkn og getur 

hegðunin orðið til þess að einstaklingar missa tök á eigin hegðun og kæra sig ekki lengur 

um aðra hluti en það sem snýr að eigin tölvunotkun. Í þessu samhengi má nefna þætti 

eins og vinnu, samskipti við fjölskyldu og ástundun í námi. Sumir unglingar eru svo 

niðursokknir í fíknina að þeir sleppa því að stunda hreyfingu, sofa lítið og gleyma að þrífa 

sig og nærast. Þessir þættir geta leitt til þess að þau verða félagslega einangruð og getur 

þetta ýtt undir þunglyndi og félagslega einangrun. Sjálfsmynd unglinga getur hrakað hratt 

ef þeir verða fyrir félagslegri einangrun (Umboðsmaður barna, e.d.).  

4.6 Útlitsdýrkun 

Útlitsdýrkun unglinga hefur verið algengt vandamál í áraraðir. Rannsóknir sýna að 

unglingar hafa miklar áhyggjur af útliti sínu og líkama. Þau hafa mótað af sér mynd þar 

sem þau passa ekki inn í staðalmyndina sem birtist þeim í fjölmiðlum, samfélagsmiðlum, 

sjónvarpinu og nánasta umhverfi (Anna Lilja Þórisdóttir, 2002). Kynjahlutfallið er mjög 

jafnt á yngri árum en þegar komið er fram á kynþroskaskeiðið eru stelpur komnar í 

meirihluta þeirra sem eltast við útlitsdýrkun, t.d. úr fjölmiðlum. Stelpur fara að hugsa 
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meira um líkamsvöxt sinn og byrja á óheilbrigðum megrunarkúrum. Þá hefur verið sýnt 

fram á að hugsun um ástundun megrunar valdi upphafi á reykingum, óreglulegu mataræði 

og að þær hætta að stunda hreyfingu. Sjálfsmynd og sjálfsvirðing unglinga byggist á því 

hvernig þau líta út og mótast sjálfsmynd þeirra af upplifun þeirra í umhverfi sínu (Sigrún 

Daníelsdóttir, 2007). 

  Breytingar á líkama verða miklar á kynþroskaaldrinum, t.d. má nefna þyngd. 

Unglingar eru að ganga í gegnum hraðar og miklar líkamlegar breytingar á þessu 

þroskaskeiði sem kann að hafa áhrif á andlega líðan og hegðun þeirra. Sýnt hefur verið 

fram á að unglingar sem eru í ofþyngd líður oft verr með líkamsmynd sína, sérstaklega 

stelpur. Nokkrar rannsóknir hafa sýnt að regluleg hreyfing hefur jákvæð áhrif á 

líkamsímynd hjá börnum og unglingum. Óánægja með líkama sinn er hugsanlega ástæðan 

fyrir því að unglingar, sérstaklega stelpur, lendi í viðjum átröskunar eða fari að stunda 

hreyfingu til að fá hagkvæmustu myndina af líkamanum sem hægt er að fá (Kopcakova, 

Veselska, Geckova, Van Dijk og Reijneveld, 2014). 

4.7 Stuðningur foreldra  

Það eru margar áskoranir sem fylgja unglingsárunum eins og áður hefur komið fram. 

Mikilvægt er að foreldrar séu í beinu sambandi við unglinginn og fylgist vel með honum í 

daglegu lífi. Þá er mikilvægt að vera í góðu sambandi við aðra foreldra s.s. þeim sem 

tengjast unglingnum í gegnum vinahópinn. Samskipti foreldra og unglinga þurfa að vera í 

réttu jafnvægi þar sem unglingar vilja að foreldrar þeirra séu umhyggjusamir og setji skýr 

mörk án þess að vera dómharðir og ráðríkir. Tíminn með foreldrum er afar mikilvægur. Því 

meiri tími sem foreldrar gefa unglingum í sambandi sem byggir á jákvæðum samskiptum 

er minni hætta á að unglingurinn leiðist út í áhættuhegðun (Diljá Ámundardóttir o.fl., 

2014).  

  Þegar unglingar sem stunda íþróttir eða tómstundir fá hvatningu eða hrós frá 

foreldrum er líklegra en ekki að ánægja þeirra aukist. Hrós foreldra býr til jákvætt 

andrúmsloft og sjálfstraust unglingsins styrkist. Jákvæður stuðningur foreldra er því 

börnum og unglingum nauðsynlegur, sérstaklega hvað varðar unga iðkendur. Á hinn 

bóginn geta skammir og þvinganir virkað öfugt og búið til neikvætt andrúmsloft sem getur 

valdið hræðslu. Neikvæð hegðun foreldris gangvart unglingi getur haft áhrif á þátttöku 

hans í íþróttaiðkun til framtíðar. Foreldrar þurfa að hafa í huga að hægt er að styðja of 

mikið. Rannsóknir hafa sýnt að ef um of mikinn stuðning er að ræða getur hann snúist upp 

í andhverfu sína og það sem átti að vera stuðningur skilar sér til sem óþægilegur 

þrýstingur um að ná árangri (Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 1994). 
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5 Hreyfing 

Áður en tæknibyltingin hóf innreið sína ferðaðist fólk um langan veg fótgangandi eða 

ríðandi á hestum. Einungis var í boði að vinna líkamleg störf og dagleg verkefni kröfðust  

mikillar líkamlegrar áreynslu (Lýðheilsustöð, 2008). Þannig fékk maðurinn almennt næga 

hreyfingu í gegnum þær aðstæður sem hann bjó við á þeim tíma. Við höfum öll hugmyndir 

um hvað hreyfing felur í sér en að athuguðu máli er hreyfing víðtækt hugtak. Hreyfing nær 

yfir nær allar daglegar athafnir mannsins sem fela í sér að líkamanum er beitt þannig að á 

hann reynir. Andstæðan við þetta er t.d. kyrrseta sem einkennir skrifstofustörf, setu í 

ökutækjum, tölvunotkun og sjónvarpsáhorf. Hreyfing á sér því stað með einum eða öðrum 

hætti s.s. þegar ferðast er milli staða gangandi eða hjólandi, í ýmsum leikjum, iðnaðar-

vinnu, garðvinnu, heimilisstörfum og í skipulagðari íþróttastarfssemi (Lýðheilsustöð, 

2010).  

   Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem hreyfa sig reglulega auka lífsgæði sín umfram þá 

sem hreyfa sig ekki. Hreyfing hefur áhrif á andlega og líkamlega heilsu og hún verður til 

þess að fólk lifir lengur (WHO, 2006). Einnig má útskýra hugtakið út frá eftirfarandi fjórum 

meginþáttum, þ.e. ákefð (hve erfitt), tíma (hve lengi), tíðni (hve oft) og tegund (hvers 

vegna hreyfing) (Lýðheilsustöð, 2008). 

  Tækniþróunin hefur gert það að verkum að við hreyfum okkur minna og sumir 

hreyfa sig aldrei neitt. Fylgni er milli breytts samfélagsmynsturs, atvinnuhátta og lífsstíls 

Íslendinga og minnkandi hreyfingar í daglegum athöfnum. Hreyfing er því ekki eins 

sjálfsagður hlutur og var hér áður og nú þarf fólk að stunda hreyfingu með skipulögðum 

og markvissum hætti í frítíma sínum. Blaðið hefur því snúist við hvað það varðar að nú má 

rekja ýmsa langvinna sjúkdóma til hreyfingarleysis í stað þeirra sem áður einkenndust af 

hungursneyð og farsóttum (Lýðheilsustöð, 2010). Rannsóknir sýna að hreyfing og regluleg 

þjálfun hefur jákvæð áhrif á heilmarga þætti í lífi fólks s.s. námsárangur, svefn, líðan, 

kvíða, þunglyndi, blóðþrýsting, blóðfitu, streitu, beinþéttni, úthald, vöðvauppbygginu, 

þroska hjartavöðvans og efnaskipti líkamans (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir 

og Erla Kristjánsdóttir, 2013). Skipulögð þjálfun gegnir því veigamiklu hlutverki þegar 

kemur að því að ástunda reglulega hreyfingu. Lýðheilsustöð skilgreinir hugtakið þjálfun 

með eftirfarandi hætti: „Þjálfun er skipulögð, markviss og endurtekin hreyfing sem ætlað 

er að bæta eða viðhalda einum eða fleiri þáttum líkamshreysti“ (Lýðheilsustöð, 2008). 

Þjálfun getur verið mjög fjölbreytt og fer skipulag hennar eftir því hvað verið er að þjálfa 

og eftir hvernig þjálfun er verið að leita t.d. í tilfelli unglinga. Aftur á móti getur það haft 

neikvæð áhrif að vera í sífelldri þjálfun enda getur slíkt leitt til ofþjálfunar sem eykur 

hættu á meiðslum og brottfalli. Einkaþjálfun er ein gerð þjálfunar sem algeng er í dag en 
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hún einkennist af því að styðja og hjálpa fólki að halda sér í formi (Borresen og Lambert, 

2009).  

  Ástundun hreyfingar er einn af þeim stóru þáttum sem skipta máli fyrir sjálfsmynd 

barna og ungmenna. Hreyfing hefur áhrif á það hvernig við horfum á okkur sjálf, 

fyrirmyndir okkar, okkar nánustu og aðra út í heimi. Margt bendir til þess að námsárangur 

og hreyfing haldist í hendur. Regluleg hreyfing bætir árangur í námi. Ef unglingur stundar 

hreyfingu reglulega eykst magn serótóníns, noradrenalíns og dópamíns í blóði en þessi 

þrjú efni hafa mikil áhrif á það hvernig einstaklingurinn hugsar og hvernig líðan hans er 

(Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2013). 

5.1 Unglingar og íþróttaþátttaka 

Erlendar og innlendar rannsóknir hafa sýnt að börn sem hreyfa sig lítið eða ekki neitt hafa 

lítið þrek og þróa frekar með sér ýmsa áhættuþætti tengda hjarta- og æðasjúkdómum en 

þeir sem stunda reglulega hreyfingu. Með því að stunda hreyfingu daglega og borða rétta 

fæðu er hægt að minnka fitumagn líkamans. Með réttri hreyfingu má einnig stuðla að 

hagstæðari líkamsþyngd, auknu loftháðu þoli og dregið er úr þeim áhættuþáttum sem 

voru taldir upp hér að framan (Janus Guðlaugsson, 2012). Dagleg hreyfing er því 

nauðsynleg fyrir líkamlega, andlega og félagslega heilsu. Hreyfing skapar tækifæri til þess 

að bæta líkamshreysti, þrek, eignast vini, auka félagsfærni og síðast en ekki síst þá eflir 

hreyfing sjálfsmynd (Lýðheilsustöð, 2015). Að stunda íþróttir eða fara í ræktina reglulega 

eykur sjálfstraust og leiðir til þess að einstaklingar tileinka sér heilbrigðari lífsstíl (Adachi 

og Willoughby, 2014). Íþróttir hafa jákvæð áhrif á andlegt heilbrigði og rannsóknir hafa 

sýnt að andleg vellíðan er meiri hjá þeim sem stunda reglulega íþróttir en hjá þeim sem 

stunda þær ekki (Rannsóknir og greining, 2014). Því meiri ástundun íþróttaiðkunar þeim 

jákvæðari verður tilfinningin og uppgötvun einstaklingsins á eigin hæfileikum sem leiðir til 

þess að sjálfsmyndin og sjálfstraustið verður sterkara (Slutzky og Simpkins, 2009). 

  Niðurstöður rannsóknar, sem Rannsóknir og greining framkvæmdu, þar sem 

kannað var hvernig unglingarnir sjálfir meta heilsu sína sýndi að meirihlutinn telur sig vera 

við mjög góða líkamlega heilsu. Þegar þessi niðurstaða er borin saman við tölur frá árinu 

2014 til 2016 kemur fram að 85% stráka í 9. og 10. bekk árið 2014 töldu sig vera við góða 

líkamlega heilsu. Aftur á móti lækkar hlutfallið árið 2016 og er þá komið niður í 76%. 

Vísbendingar eru um að stúlkur meti líkamlegu heilsu sína betri en strákar en hlutfallið 

lækkar einnig hjá stúlkum milli ára. Árið 2014 var hlutfallið 79% hjá stelpum í 9. og 10. 

bekk en 2016 var hlutfallið komið niður í 69% (Rannsóknir og greining, 2016).   

  Samkvæmt upplýsingum frá Embætti landlæknis er ungmennum ráðlagt að hreyfa 

sig í að minnsta kosti eina klukkustund á dag. Í þessu ljósi er nauðsynlegt að skapa 
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íþróttavænt umhverfi til að gefa unglingum kost á að stunda hreyfingu. Unglingar sem 

stunda reglulega skipulagðar íþróttir og eru mikið á æfingum finna sér alltaf tíma til að 

hitta vini og eyða tíma með þeim. Þeir eru einnig virkari í félagsstörfum heldur en þeir 

sem stunda ekki íþróttir. Unglingar sem eru skipulagðir og hafa nóg fyrir stafni eru með 

meiri orku og kraft til að takast á við þessi verkefni (Þorgrímur Þráinsson, 2012). Til að 

þetta gangi upp þurfa allir félagsmótunaraðilar að koma saman að einu borði og leggjast á 

eitt í þessum efnum (Rannsóknir og greining, 2016). Rannsókn sem gerð var í Kanada árið 

2012 leiddi í ljós að börn í Kanada hreyfðu sig minna en ætlast var til samkvæmt 

lýðheilsumarkmiðum. Þá kom meðal annars fram að álit foreldra á íþróttum og ástundun 

hreyfingar hefur mikið að segja um það hvernig börn og ungmenni koma til með að iðka 

hreyfingu sem börn, unglingar eða síðar á æviskeiðinu (Lemstra, Nielsen, Rogers, 

Thompson og Moraros, 2012). Almennt eiga unglingar ekki kost á reglulegri þjálfun í 

líkamsræktarstöðvum en talið er að þeir sem stunda viðbótarþjálfun við grunnþjálfun nái 

mun meiri  framförum og betri líkamlegri vellíðan (Borresen og Lambert, 2009). Margir 

sem hafa náð tilsettum aldri byrja að stunda líkamsþjálfun í líkamsræktarstöðvum einmitt 

í þeim markvissa tilgangi að styrkja sjálfsmynd sína og oft er markmið þeirra að vernda 

áhrif staðallíkamsmynda á líkamsmynd sinni (Williams og Cash, 2001).  

  Rannsókn sem var gerð í Naperville Central High School í Bandaríkjunum snerist 

um að breyta kennsluaðferðum í skólaíþróttum. Lögð var áhersla á það að auka hreysti og 

lífsstíl og var ástæðan sú að reyna auka virkni, framlag og þátttöku. Rannsakendur lögðu 

upp þá aðferð að gera mat á hjarta- og æðahreysti (e. cardiovascular fitness). Notast var 

við púlsmæla og var sá tími mældur sem var á æskulegu púlsbili á meðan þau voru á 

hreyfingu. Með þessari aðferð gafst rannsakendum tækifæri til að meta framfarir allra. 

Þannig gátu þeir greint hvaða hluti nemenda sem væri ekki að ná árangri í samanburði við 

þá sem stóðu sig best í íþróttum. Samhliða þróaðist stefna í skólanum sem kallast 

„Sparking life“ en hún byggir á rannsóknum þar sem áhersla er lögð á að góð hreyfing hafi 

áhrif á þróun heilastarfsemi til hins betra. Miklar breytingar komu í ljós s.s. betri 

námsárangur og betri líðan nemenda. Stefnan gekk út á það að nemendur fengu að 

hreyfa sig meira yfir allan skóladaginn og eftir það byrjuðu einkunnir að hækka mikið og 

almenn líðan nemenda varð betri (Anna Sigríður Jökulsdóttir, 2013). Á Íslandi er verkefni 

sem kallast Skólahreysti og má segja að það verkefni taki mið af þessari nálgun. 

Skólahreysti er keppni í íþróttagreinum á milli grunnskóla í landinu. Hugmyndin að þessu 

verkefni kom frá hjónunum Andrési Guðmundssyni og Láru B. Helgadóttur þar sem 

markmið hjónanna var að hvetja börn til að taka þátt í fjölbreyttri íþróttaupplifun sem 

væri byggð á almennum grunni skólaíþróttakennslu. Þau voru sannfærð um að hægt væri 

að nálgast skólaíþróttagreinar á áhugaverðan hátt. Það að setja á fót áhugaverða keppni 
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og fá góða umsögn frá yngri íþróttaiðkendum endaði hugmyndin sem vel heppnuð keppni 

milli grunnskóla. Keppnin hitti því beint í mark með skilaboðum til foreldra um heilbrigðan 

lífsstíl og miklu forvarnagildi keppninnar (Skólahreysti, e.d.). Ekki eru til rannsóknir sem 

styðja við það að Skólahreysti hafi aukið hreyfingu í grunnskólum. Vísbendingar eru þó 

uppi um að svo sé enda hefur grunnskólum sem taka þátt í Skólahreysti fjölgað jafnt og 

þétt. Þá hafa grunnskólar í auknum mæli boðið upp á þetta verkefni sem valáfanga. Í 

fyrsta sinn sem keppnin var haldin árið 2005 voru skólarnir 6 en árið 2017 tóku yfir 100 

skólar þátt (Landsbankinn, 2017). Aukin þátttaka nemenda í þessum valáfanga er almennt 

góð svo það liggur fyrir að við undirbúning keppninnar tekur fjöldi nemenda þátt í 

hreyfingu sem annars hefði ekki verið í boði.   
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð beindi ég sjónum að mikilvægi þess að unglingar stundi með reglulegum 

hætti skipulagðar tómstundir og hreyfingu í þeim mikilvæga tilgangi að styrkja eigin 

sjálfsmynd. Markmiðið er að vekja athygli þeirra aðila sem koma að málefnum barna og 

unglinga á því hvað skipulagðar tómstundir og hreyfing geta verið mikilvægir þættir til að 

unglingar búi við jákvæð almenn lífgæði og lífsskilyrði.  

Sýnt hefur verið fram á að sjálfsmynd unglinga þróast bæði með jákvæðum og 

neikvæðum hætti. Sá einstaklingur sem byggir upp jákvæða sjálfsmynd er vel tengdur við 

tilfinningar sínar, efast ekki um sjálfan sig, er bjartsýnn, ábyrgðarfullur og öruggur í 

framkomu. Þeir sem taka ekki þátt í skipulögðu tómstundastarfi og reglulegri hreyfingu 

eru líklegri til að þróa með sér neikvæða sjálfsmynd sem leiðir til þess að þeir hafa ekki trú 

á sjálfum sér, finnst þeir utanveltu og einskis virði. Þeir eingangrast félagslega og eiga 

erfitt uppdráttar í samskiptum og á vinnumarkaði og lenda þannig í aðstæðum sem ganga 

þvert á samfélagsleg gildi (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2006; Leitner og 

Leitner, 2012).  

Unglingar þurfa að takast á við líkamlegar, andlegar og félagslegar breytingar sem 

geta leitt til þess að sjálfsálit lækkar og einstaklingurinn á það á hættu að byggja upp 

neikvæða líkamsmynd (Bowker, 2006). Út frá þessu má álykta að hátt sjálfsálit hafi 

styrkjandi áhrif á þróun jákvæðrar sjálfsmyndar. Þátttaka í reglulegum tómstundum og 

hreyfingu mótar einnig jákvæða sjálfsmynd. Jákvæð sjálfsmynd og hátt sjálfsálit skapa því 

aðstæður sem auka líkur á betri lífsgæðum umfram þann einstakling sem hefur lágt 

sjálfsálit og neikvæða sjálfsmynd. Stundi unglingar uppbyggjandi tómstundir og 

heilbrigðan lífsstíl leiða líkur til þess að þeir öðlist almennt betri lífsgæði og sá lífsstíll eigi 

eftir að fylgja þeim til framtíðar.  

Forvarnargildi skipulagðra tómstunda og hreyfingar er ótvírætt. Unglingar sem eru 

virkir þátttakendur lenda síður í hættu vegna vímuefnanotkunar, offituvandamála, 

útlitsdýrkunar og tölvufíknar. Auk framangreindra áhættuþátta eru óvirkir þátttakendur í 

tómstunda- og íþróttastarfi líklegri til að búa við námserfiðleika sem valdið geta brottfalli 

úr skóla. Allt eru þetta þættir sem hver um sig geta leitt til veikari sjálfsmyndar með 

margháttuðum neikvæðum áhrifum á lífsstíl og lífsgæði unglinga. Foreldrar eru börnum 

og unglingum afar mikilvægir. Miklu máli skiptir að þeir séu vel tengdir og foreldrar standi 

þétt við bakið á börnum sínum allt frá barnæsku. Því lengur sem unglingar eiga í góðum 

samskiptum við foreldra sína minnka líkurnar á því að þeir lendi í áhættuhegðun (Diljá 

Ámundardóttir o.fl., 2014). Þessi samskipti hafa margháttað forvarnargildi og þegar við 
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þau bætist regluleg þátttaka unglinga í skipulögðu tómstunda- og íþróttastarfi búa þeir við 

nokkuð góðar og öruggar aðstæður.  

Niðurstöðurnar sem hér eru dregnar fram eiga að vera hvetjandi fyrir alla 

aldurshópa til að stunda heilbrigðar skipulagðar tómstundir og hreyfingu sem er 

mikilvægt að stunda reglulega. Hreyfing eykur líkamlega og andlega vellíðan einstaklinga á 

öllum aldri. Hún hefur mikil áhrif á mótunarárum barna og unglinga og styrkir mótun 

jákvæðrar sjálfsmyndar. Öflug jákvæð sjálfmynd eykur sjálfstraust sem leiðir til þess að 

einstaklingar geta frekar tekist á við krefjandi verkefni í vinnu og einkalífi. 

  Við gagnaöflun í tengslum við verkefnið komst ég að því að erfitt getur verið að 

nálgast heimildir um áhrif þess hvernig sjálfsmynd íslenskra unglinga þróast þegar þeir 

taka þátt í skipulögðu tómstunda- og íþróttastarfi. Almenn vitneskja og þau gögn sem til 

eru virðast þó sýna fram á tengsl milli skipulagðra tómstunda, þátttöku í íþróttastarfi og 

hreyfingu við mótun jákvæðrar sjálfsmyndar. Einstaklingar með öfluga sjálfsmynd lenda 

síður í aðstæðum á lífsleiðinni sem valdið geta auknum kostnaði fyrir heilbrigðis-, skóla-, 

félagslega kerfið og íslenskan vinnumarkað. Fjármunir ættu að geta sparast í rekstri ríkis 

og sveitarfélaga eftir því sem fleiri einstaklingar þroska með sér öfluga jákvæða 

sjálfsmynd. 

  Þrátt fyrir framangreindar niðurstöður er afar brýnt að gera fjölþættari rannsóknir 

meðal íslenskra barna og unglinga sem sýna fram á hvernig skipulagðar tómstundir, 

íþróttir og hreyfing geta leitt til frekari sparnaðar fyrir opinbera aðila. Kanna þarf hvernig 

mismunandi fjárhagslegur stuðningur hefur almennt áhrif á aðstæður barna og unglinga í  

íslensku samfélagi. Beita þarf aðferðum langtímarannsókna til að fylgjast með áhrifum 

þessarar starfsemi en oft á tíðum hefur hún þurft að búa við niðurskurð þegar kreppir að. 

Samhliða er einnig mikilvægt að skoða aðra þætti til hlítar s.s. eins og tengsl sjálfsmyndar 

við árangur í námi og starfi og áhrif á lífsánægju og almenna lífsafkomu. Framangreint 

sýnir mikilvægi þess fyrir íslenskt samfélag að styðja vel við tómstunda- og íþróttastarf. 

Öflug starfsemi á þessum sviðum hefur jákvæð áhrif á alla þá sem takast á við daglegt líf í 

íslensku samfélagi. 
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