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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvers konar uppeldi strákar eru að læra 

með því að æfa fótbolta. Hér er átt við hegðun sem er ekki samfélagslega samþykkt en 

ekki er litin hornauga innan fótbolta samfélagsins. Ákveðið var að notast við eigindlega 

aðferð og tekin voru fimm viðtöl við stráka sem hafa æft fótbolta á uppeldisárum sínum. 

Þeir voru beðnir um að segja frá atburðum sem áttu sér stað í kringum fótboltaumhverfi 

sín. Í niðurstöðum mátti sjá að allir þátttakendur höfðu tekið eftir að einelti átti sér stað 

í fótbolta. Gerendur eineltis voru oftast þeir sem voru bestir í íþróttinni og þolendur 

voru strákarnir sem voru lélegir í fótbolta. Ástæðan fyrir því að strákarnir byrjuðu að æfa 

fótbolta kom frá utanaðkomandi öflum annað hvort frá vinum eða fjölskyldumeðlimum. 

Allir viðmælendur áttu sér uppáhalds treyjunúmer sem mátti rekja til að átrúnaðargoð 

þeirra bar sama númer. Þá töldu þeir að fótbolti hafi kennt þeim hvernig á að haga sér 

og vinna saman í hóp. Þá mátti sjá ákveðið stigveldi eiga sér stað innan fótboltans, þar 

sem getustig í fótbolta ákvarðar völd einstaklings.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BA prófs í félagsfræði við Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi minn var Jón Gunnar Bernburg og fær hann þakkir fyrir aðstoð og 

leiðsögn í gegnum ritgerðarskrifin. Á fyrsta fund okkar kom höfundur með hugmynd að 

ritgerðarskrif og með hjálp Jóns Gunnars þá leiddi hann höfund í rétta átt. Upprunaleg 

hugmynd að ritgerðinni kom fyrir nokkrum árum og hefur oft verið ofarlega í huga að 

skrifa um atvik í fótbolta sem lítið er talað um. Höfundur hefur sjálfur mikinn áhuga á 

fótbolta og hefur sjálfur verið mikið í kringum fótbolta allt sitt líf.  

Sérstakar þakkir fær Sólveig Sigurðardóttir og Signý Rún Jóhannesdóttir fyrir að 

hjálpa mér við yfirlestur á ritgerðinni og fyrir hvatningu á meðan á ritgerðinni stóð. 
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Inngangur 

Kostir íþrótta eru að þær gera okkur góða í einhverju og geta fínpússað hæfileika. Þær 

geta bætt heilsu okkar, aukið vellíðan, sjálfstraust, sjálfsskoðun og líkamsímynd. 

Einstaklingar læra aga, að vinna saman í hóp og að taka ábyrgð (Holt og Neely, 2011). 

Þetta eru raunverulegir kostir sem geta komið frá íþróttum en getur þetta ekki alveg 

eins virkað á hinn bóginn? Krakkar líta í kringum sig og sjá margbreytileika hópsins. 

Sumir eru hávaxnir aðrir eru litlir, nokkrir eru feitir og aðrir grannir. Með 

fjölbreytileikanum  lærum við að eitt er talið æskilegra en annað. Krakkar læra til dæmis 

að það hentar betur fyrir fótboltamann að vera hár og grannur heldur en lítill og feitur. 

Hvernig sjálfsálit hefur þá strákurinn sem er lítill og feitur? Hvernig fer fyrir stráknum 

sem vill leiða hópinn og vera fyrirliði liðsins en fær það ekki? Mögulega geta slík tilvik 

leitt til gremju. En það sem lífið og fótbolti eiga sameiginlegt er það að allir geta ekki 

unnið. En hverjar eru ástæður almennings  fyrir því að láta börn æfa fótbolta? Það hlýtur 

að byggjast á þeirri trú á að börnin alist upp í góðu umhverfi og að börn læri þá siði og 

reglur sem þau læra ekki endilega í skóla. Hugmynd almennings og þeirra sem koma 

hvað næst að íþróttum telja að undirstaða íþrótta er að búa til lífshæfileika (e. life skills), 

félagslegan skilning, gildi og leiðtogahæfileika sem munu hjálpa barninu þegar það 

verður eldra (Hartmann og Kwauk, 2011).  

United Nations fjalla um mikilvægi íþrótta  og hvernig þær geta komið jafnvægi á 

heiminn þar sem þær geta meðal annars útrýmt fátækt og eiga möguleika á að efla til 

menntun um allan heim (United Nations Inter-Agency Task Force on Sport for 

Development and Peace, 2003). Íþróttir bjóða upp á stað fyrir börn samfélagsins til að 

alast upp og læra af samkeppni. Það er hollusta falinn í því að æfa íþróttir, vinna og 

tapa. Krakkar umgangast jafningja sína á fótboltavöllum og berjast um hver sé bestur. 

Þetta á að gefa innsýn í hvað framtíðin ber í skauti sér (Coakley, 2011). Tilgangur íþrótta 

er þá að draga til sín einstaklinga sem eiga erfitt fyrir og jafnvel ná til þeirra sem hafa 

leitað áður til frávikshegðunar. Hér er átt við að með þátttöku þeirra í íþróttum þá munu 

þau læra ný gildi, leiðtogahæfileika, sjálfstraust og fleira, líkt og koma fram hér að ofan. 

Þar með öðlast þau metnað fyrir því að vera góð í íþróttinni og mögulega hætta þá 
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frávikshegðun sinni (Coakley og Pike, 2014). Getur þátttaka barna í íþróttum einungis 

verið jákvæð? Íþróttir geta einnig haft þau áhrif að börn sem stunda íþróttina hafa ekki 

tíma í nein önnur áhugamál (Hartmann og Kwauk, 2011). Þetta á sín orsök að barn 

helgar sig einni tegund af íþrótt sem leiðir af því að barnið hefur ekki tíma í að gera neitt 

annað. Áhrif þess að vera svo fastur í einum hlut getur ákvarðað uppeldi barns á svolítið 

einhæfan máta (Bandura, 1977).  

Íþróttir hafa líka verið að þjóna þeim tilgangi að skapa áhyggjulausan (e. carefree) 

vettvang sem getur hjálpað þeim sem eiga við einhvern vanda að stríða. Þetta getur átt 

við börn sem eru nýflutt á nýjan stað eða í nýtt hverfi, innflytjendur, börn sem koma frá 

fátækum heimilum, eiga við sálrænan eða félagslegan vanda að stríða. Það var einmitt 

sett upp körfuboltaæfing á kvöldin í Bandaríkjunum sem þjónaði þeim tilgangi að þá 

höfðu krakkarnir ekkert betra gera en að fara í körfu á kvöldin. Þetta var gert til að koma 

í veg fyrir að krakkar myndu leita til einhverskonar frávikshegðunar og í raun til að halda 

þeim frá götunum (Coakley, 2011). Körfubolti þjónaði þá þeim tilgangi að vera einskonar 

forvörn fyrir áhættuhegðun sem að átti sér stað.  

Þá er alltaf talað um að tilgangur íþrótta er til að betrumbæta samfélagið og ala upp 

virka samfélagsþegna (Holt og Neely, 2011). Fjölmargir einstaklingar sem hafa æft íþrótt 

í langan tíma ná ekki árangri á fullorðinsárum. Þegar það á sér stað er einstaklingnum 

kennt um að hafa ekki náð nógu langt en ekki íþrótta stefnunni per se. Hér er ekki verið 

að tala um árangur í íþróttinni sjálfri, heldur á fullorðinsárum einstaklingsins. Ef að 

einstaklingur  leiðist út í afbrot eða nær ekki markmiðum sínum þá er það vegna þess að 

hann fylgdi ekki stefnu íþróttarinnar (Coakley, 2011). Einstaklingurinn tók því ekki nógu 

mikið til sín að fylgja normum uppeldisstefnum íþróttarinnar. Í þessu samhengi eru 

stofnanir að skjóta sér undan þeim afleiðingum sem að íþróttir geta borið með sér og 

gera sig í raun hlutlausa. Það má vel vera að uppeldisstefnur íþrótta henta ekki öllum en 

það að barn verji endilöngum tíma innan hennar  hefur áhrif á mótun barnsins. Það er 

því merkilegt hvað íþróttastofnanir vilja ekkert með hrakfallabálka að gera en eigna sér 

allan heiður af þeim sem ná árangri. 

Í þessari rannsókn skal leitast við að skoða atburði sem eiga sér stað í fótbolta sem 

væru ekki samþykktir undir öðrum kringumstæðum innan samfélagsins. Hvernig 

einstaklingar læra hegðun sem á sér allan rétt innan íþróttarinnar en á kannski ekki við 
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utan hennar. Þá verður fundin niðurstaða hvaðan einstaklingar læra þessa hegðun. 

Hvers vegna þeir læra þessa hegðun og hver sé tilgangurinn með slíkri hegðun.  

Rannsóknarspurning mín er því þessi: Hvers konar hegðun eru einstaklingar að læra 

innan fótbolta? Þá verður skoðað upplifun þeirra og reynsla og hvort þeir hafi sjálfir 

tekið eftir því hvaða hegðun þeir voru að læra innan fótboltans.. Undir 

rannsóknarspurningar mínar eru tvær: Hvernig er upplifðu viðmælendurnir hegðun 

liðsfélaga sína? Og upplifðu þeir sjálfan sig einhvern tímann  hegða sér á óæskilegan 

hátt út frá uppeldi innan fótboltans? 

 Til þess að finna svar við þessum spurningum þá voru tekin fimm viðtöl við stráka 

sem hafa æft fótbolta. Ástæðan fyrir vali á þessum rannsóknarspurningum felst í því að 

rannsakandi þessarar rannsóknar hefur sjálfur verið mest allt sitt líf í kringum fótbolta. 

Þegar litið er til baka á eigin reynslu í fótboltanum þá koma oft upp minningar þar sem 

mikið áreiti átti sér stað í kringum fótbolta. Áreitið mátti sjá á æfingunni sjálfri og utan 

hennar. Þá hefur fótbolti.net einnig verið að birta pistla þar sem einstaklingar segja frá 

sinni eigin upplifun á því hvernig fótbolti hefur haft áhrif á líf þeirra. Kveikja 

rannsakenda að þessari rannsókn kom frá Benedikt Bóas Hinriksson (2011) þar sem 

hann skrifaði pistil á fótbolti.net. Fram kemur í pistli hans að ákveðnir líkamsburðir 

einstaklings eru mikilvægari en aðrir þegar kemur að vali leikmanna í lið. Stór, sterkur, 

baráttuglaður einstaklingur er líklegri til þess að vera valinn af þjálfara í lið frekar en lítill 

strákar sem hefur tæknilega getu. Hann heldur því áfram að segja frá því að Ísland hefur 

mögulega misst af hæfileikaríkum leikmönnum því val þjálfara byggist á vöðvum frekar 

en fótbolta greind (Benedikt Bóas Hinriksson, 2011). Það var margt við þennan pistil sem 

ég tengdi við og ákvað því að athuga hvort aðrir sem hafa æft fótbolta hafa upplifað 

eitthvað svipað eða annað sem að þeir töldu að fótbolti hefði getað farið betur að. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir um reynslu og upplifun þeirra eftir að 

hafa æft fótbolta á uppeldisárum þeirra. Kenningarlega nálgun mín er því lærð hegðun 

eftir Bandura (1977) þar sem hann fjallar um hvernig manneskjan getur ekki annað en 

lært af hegðun annarra í gegnum lífshlaup sitt. Litið er til fyrri rannsókna þar sem 

athugað er hvernig íþróttir eru að hafa áhrif á uppeldi stráka, hvernig líðan er hjá 

unglingum sem hafa lagt í einelti og að lokum hvernig fjölmiðlar geta mótað hugmyndir 

fólks. Tekin voru viðtöl við fimm einstaklinga. Fram komu fjögur þemu í niðurstöðum þar 
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sem mátti sjá að allir viðmælendur voru sammála um það að einhverskonar uppeldi hafi 

átt sér stað í fótbolta. Allir þátttakendurnir byrjuðu að æfa fótbolta af utanaðkomandi 

aðstæðum, það var vegna vina eða fjölskyldumeðlima að þeir byrjuðu að æfa fótbolta. 

Viðmælendur áttu sér fyrirmyndir sem ákvarðaði hvaða númer þeir báru aftan á treyjum 

sínum. Allir þátttakendurnir voru beðnir um að lýsa hinum týpíska fótboltamanni og 

kom í ljós að frásagnir allra þátttakenda var á neikvæðan máta. Að lokum töldu 

viðmælendur að fótbolti hafi kennti þeim hvernig á að haga sér í hóp. 
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1 Fræðileg nálgun 

Félagsleg lærð hegðun verður notuð sem kenningarlegu nálgun við rannsókn þessa.  

Einstaklingur þarf að taka til sín ný norm og viðmið íþróttarinnar til átta sig á því hvernig 

á að vinna í hóp. Því tel ég að þegar litið er á niðurstöður rannsóknarinnar þá verður 

hægt varpa að ljósi á að félagsleg lærð hegðun hefur átt sér stað. 

1.1 Félagsleg lærð hegðun (e. Social Learning Theory) 

Lærð hegðun er ekki aðeins að sjá hjá mannfólkinu heldur einnig í dýraríkinu. Hundar 

hjálpa hvolpum að labba niður stiga. Simpansi getur lært táknmál af mannfólki þar sem 

hann fær umbun þegar hann notar rétt táknmál (Bandura, 1977). Einn helsti fræðimaður 

innan félagslegrar lærðrar hegðunar, Bandura (1977), talar um að hegðun einstaklings 

veltur á einstaklingnum og umhverfi hans. Hann segir að einstaklingur og umhverfi geti 

ekki staðið eitt og sér heldur ákvarðar þetta bæði hegðun okkar. Umhverfið þjónar því 

mikilvægu hlutverki í því hvernig hegðun okkar kemur fram hverju sinni. En á sama tíma 

getur einstaklingurinn haft meiri áhrif á hegðun okkar þrátt fyrir hvaða umhverfi við 

erum í. Ef barn er á vinnustað hjá foreldri sínu þá hefur það áhrif á hegðun foreldra 

barnsins. Faðir eða móðir barnsins ákveður því frekar að sinna hlutverki sem foreldri 

frekar en starfsmaður í þessum aðstæðum. Eins ef að læknir tekur á  móti góðum vin á 

stofu sinni eða vinnustað þá er samtalið milli þeirra á vinalegum nótum frekar en 

fagmannlegum. 

Í félagslega lærðri hegðun verður einstaklingurinn að upplifa aðstæðurnar sjálfur. 

Hann verður að koma sér í klípu og finna út sjálfur hvernig hann á að hegða sér í 

ákveðnum aðstæðum. Bandura (1977) talar þó um að einstaklingurinn þarf ekki 

endilega að upplifa aðstæðurnar beint heldur getur hann það óbeint líka. Ef hann sér 

aðra hegða sér á einhvern ákveðinn hátt og sér aðra taka undir það, þá lærir hann einnig 

hvernig sé best að koma fram. Þá getur hann endurtekið aðstæðurnar og lært hvernig 

hann á að hegða sér næst, án þess að hafa sjálfur tekið þátt í atvikinu. Bandura (1997) 

talar um að fólk getur lært hegðun með því að horfa á sjónvarp. Þannig geta 

einstaklingar séð ímyndaðar aðstæður eiga sér stað og séð hvernig á að hegða sér í 

ólíkum aðstæðum. Eins og í bíómyndum þá er aðalpersónan oft sjálfselsk og hugsar bara 
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um hvað hentar sér best og finnur fyrir útskúfun. En þegar líður á myndina þá fær hann 

sektarkennd og byrjar að sýna öðrum virðingu og þá öðlast hann styrk.  

Þegar útskýra á félagslega lærða hegðun er algengt að taka fyrir félagslegan þroska 

barna. Fyrst hafa þau ekki nægilega mikinn þroska til að átta sig á því að aðrir 

einstaklingar í lífi þeirra hafa tilfinningar en seinna meir á lífsleið þeirra átta börn sig á 

því að  þau eru ekki miðpunktur alheimsins (Bandura, 1977). Barn fæðist ekki talandi 

með hreim heldur lærist það. Það upplifir alla í kringum sig tala á ákveðinn hátt og þar 

með lærir það slangur í tungumálinu. Í gegnum hegðun okkar þá hittum við ekki alltaf 

naglann á höfuðið. Við eigum það til að fá neikvæð, léleg eða engin viðbrögð við 

ákveðnum ákvörðunum sem við tökum í hegðun okkar. Þegar við fáum þessi neikvæðu 

viðbrögð þá breytum við hegðun okkar næst. Svona lærum við hvernig á að hegða sér í 

ólíkum aðstæðum sem við lendum í (Bandura, 1977).  Þegar börn eru að alast upp þá 

horfa þau allan daginn í kringum sig og taka allt til sín eins og svampur. Börn geta að vísu 

ekki tekið við of flóknum skilaboðum og hegðunum en þegar þau eru komin í skóla þá 

fara þau að finna sér fyrirmyndir. Hvort það séu kennarar, þjálfarar, samnemendur eða 

eldri nemendur þá læra þau nýja hegðun þar. Bandura (1977) segir því að um leið og 

börn sjá einhverskonar hegðun frá fyrirmynd sinni sem er þó ekki undir getustigi þeirra 

en ekki of erfið fyrir þau þá taka þau það til sín skilyrðislaust. 

Bandura fjallar þá um viðbrögð annarra við hegðun okkar. Hann talar um að þær 

þjóni þremur hlutverkum. Fyrst er að viðbrögð gefa af sér upplýsingar. Annað er að þau 

gefa af sér hvatningu, hvort hegðun geranda sé rétt eða ekki. Þriðja hlutverkið og það 

mikilvægasta samkvæmt Bandura (1977) er að  viðbrögð annarra gefur okkur fljót svör á 

því hvort við séum að hegða okkur á réttan máta. Sá sem einstaklingurinn er að tala við 

þarf þó að þýða eitthvað fyrir hann svo hann móttekur viðbrögð hans á uppbyggilegan 

hátt. Ef Jón út í bæ hlær ekki að brandaranum hans þá þýðir það ekki að einstaklingurinn 

muni hætta segja brandarann. Móttakandinn þarf því að hafa einhverja merkingu fyrir 

okkur svo við tökum á móti viðbrögðum hans. 

Manneskjan hegðar sér alltaf á þann veg sem gefur honum mestu ánægjuna 

(Bandura, 1977).  Ákvarðanir okkar í félagslegum samskiptum ráðast af því hvernig við 

getum fengið það besta úr aðstæðunum. Manneskjan óskar því alltaf mest eftir því að fá 

samþykki með hegðun sinni. Einstaklingur gerir ekki eitthvað vísvitandi til að fá neikvæð 



15 

svör. Hann reynir því eftir bestu getu að fá samþykki frá öðrum, til að falla inn í hópinn. 

Manneskjan þráir taumhald, hún vill að allt gangi upp og fylgt sé eftir normum 

samfélagsins (Bandura, 1977).     

Einstaklingar eiga það oft til að halda sig í sama umhverfi í langan tíma. Þeir sinna 

fjölskyldulífi, fara í skóla eða fara í vinnu og aftur heim. Þetta getur haft áhrif á hvaða 

viðhorf og hegðun einstaklingar læra þar sem þeir upplifa aðeins brotabrot af 

umhverfum samfélagsins. Þar með eiga einstaklingar til að vera sérfræðingar á fáum 

sviðum og vita lítið sem ekki neitt um önnur umhverfi (Bandura, 1977).Bandura (1977) 

talar því um að umhverfið sem við lifum í  hafi svo stóran þátt í því hvernig við mótumst. 

Þeim mun meiri tíma sem við eyðum í eitthvað því betri verðum við í því. Umhverfi eru 

misjöfn og við erum misgóð að leika í ákveðnum umhverfum. Við undirbúum hegðun 

okkar fyrir hvert umhverfi fyrir sig. Það sem að ákvarðar hegðun einstaklings má því oft 

sjá út frá umhverfinu sem að hann hefur verið að umgangast hvað mest. 

Félagsleg lærð hegðun gengur þó ekki einungis út á hvernig við eigum að hegða 

okkur í ólíkum aðstæðum heldur fjallar hún líka um tilfinningahegðun. Þar með vita 

einstaklingar hvenær það á að klappa, brosa, hvenær á að hlæja. Einstaklingar vilja halda 

í stöðugleika í samskiptum sínum og þrá að fylgja normum og halda í ákveðið félagslegt 

taumhald (Bandura, 1977). 

1.2 Saga íþrótta 

Hvað varð til þess að íþróttir urðu að atvinnu? Skyndilega urðu íþróttir að atvinnu og 

með því fylgdi keppnisskap, velgengni og peningar. Allra helst peningar (Coakley og Pike, 

2014). Áður fyrr gat hver sem er stokkið inn og spilað íþrótt með hverjum sem er en eftir 

seinni heimstyrjöldina urðu breytingar á þessu. Megin ástæða þess að stunda íþróttir 

var að vinna tiltekna íþrótt. Þetta hófst með velgengni Sovétríkjanna í íþróttum. Þetta 

féll ekki vel í kramið hjá öðrum löndum og í framhaldi fóru lönd að borga vænlega fyrir 

einstaklinga sem stunduðu einungis íþróttir sem atvinnu. Þegar íþróttalið og 

íþróttaviðburðir fóru að tengjast löndum þá varð til sú hugmynd að mikilvægast væri að 

vinna og vera bestur í íþróttinni. Allt þetta snérist um peninga því sigurvegarar fylla 

leikvanga og laða að sér fleiri og stærri styrktaraðila (Coakley og Pike, 2014).    

Strákum er kennd karlmennska í gegnum íþróttir, hvernig á að tengjast öðrum, 

hvernig á að vera harður og fleira (Coakley og Pike, 2014; Kreager 2007; Steinfeldt, 
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Vaughan, LaFollette og Steinfeldt 2012). Í hringleikahúsum á tímum Rómaveldisins voru  

leikvangar byggðir með þeim tilgangi að vera vígvöllur þar sem ungir karlmenn upplifa 

hvernig þeir eiga að haga sér og sjá þar aðra drottna yfir öðrum. Talað um að íþróttir er 

vettvangur þar sem menn geta lært hvernig þeir eiga að umgangast menn en einnig 

staður til þess að læra hverjir ráða yfir öðrum (Coakley og Pike, 2014). Sem er þá hluti af 

því að fjölmiðlar fjalla mun meira um íþróttir sem eru stundaðar af körlum frekar en 

íþróttir sem eru stundaðar af konum (Kjartan Ólafsson, 2006; Cooky, Messner og 

Hextrum, 2013).  

Allir eru aldir upp við þá hugsun að hver sem er á möguleika á að skara fram úr og 

verða að atvinnumanni. Raunveruleikinn er sá að aðeins prósentutala nær að skara fram 

úr og nær að gera fótbolta að atvinnu sinni (Coakley og Pike, 2014). Það og lífsaldurinn 

sem fylgir því að ef einstaklingur nær að verða að atvinnumanni þá getur sá draumur 

aðeins enst í örfá ár. Einstaklingur endist mögulega hvað lengst til 35 ára aldurs í 

atvinnumanna fótbolta og þá á hann um 30 ár eftir af vinnuferli sínum (Coakley og Pike, 

2014).  

1.3 Hvað er einelti? 

Margir fræðimenn hafa reynt að koma sér saman um hvernig á að útskýra hvað einelti 

er og hvernig það birtist en ekki hefur komið upp nákvæm skilgreining á því. Vanda 

Sigurgeirsdóttir (2004) talar um eina skýringu og segir að „[...]einelti sé endurtekið 

ofbeldi gegn sama einstaklingi sem feli í sér ójafnvægi og misbeitingu á valdi og vilja til 

að valda öðrum sársauka“. Þetta er þó ekki endanleg útskýring á því hvað er einelti 

heldur er þetta aðeins viðmið. Vanda segir frá því að margir hafa reynt að útskýra 

hvernig einelti á sér stað, líkamlegt eða andlegt ofbeldi en ekki er hægt að gefa út 

endanlega útskýringu hvernig einelti birtist því það má sjá einelti á marga ólíka vegu 

(Vanda Sigurgeirsdóttir, 2004). Þá er UNESCO einnig með skilgreiningu sem segir að 

einelti á sér stað þegar einstaklingur verður fyrir endurteknum neikvæðum atburðum 

sem einn eða fleiri einstaklingar valda og þolandinn á erfitt með eða getur ekki varið sig 

gegn þeim (UNESCO, e.d.). Bayraktar,  Machackova, Dedkova, Cerna og Ševčíková (2015) 

fjalla um hvernig einelti getur átt sér stað í gegnum raftæki, eins og tölvur eða síma. 

Þrátt fyrir að Vanda Sigurgeirsdóttir og UNESCO tala ekki um að einelti geti átt sér stað í 

gegnum raftæki þá á það sér raunverulega stað þar. Því má sjá að einelti getur átt sér 
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stað hvar sem er í okkar samfélagi, hvort það sé á vinnustað, skóla, félagsmiðstöð eða 

jafnvel í gegnum raftæki þar sem þolandinn er ekki á staðnum.  

1.4 Fyrri rannsóknir 

Rannsóknin mín er eigindleg og fjallar um hegðun sem strákar eru að læra í fótbolta. 

Leitast var eftir fyrri rannsóknum sem höfðu eigindlega nálgun en lítið var um þær og því 

var leitast til rannsókna sem notuðust við megindlegar aðferðir. Þær rannsóknir sem 

notaðar eru fjalla um hvað íþróttir eru að kenna unglingum með þáttöku þeirra í 

íþróttum, hvernig líðan er hjá þolendum og gerendum eineltis og að lokum hvernig 

fjölmiðlar eru að miðla umfjöllun sinni um íþróttir til almennings. 

1.4.1 Ónauðsynlegur ruddaskapur 

Í rannsókn sem Kreager (2007) framkvæmdi er talað um að strákar læra í gegnum 

íþróttir hommafælni, kynjamisrétti, rasisma og ómannúðlegt keppnisskap. Þá notast 

hann við critcal feminisma og talar um að í contact íþróttum er lærð hegðun sem á sér 

stað og að það sé í lagi að beita ofbeldi til að halda í ímynd karlmennsku. Það sem kemur 

fram í þessari grein er að í gegnum íþróttir eru þeir að réttmæta hegðun sem felur í sér 

ofbeldi sem kemur út frá karlmennsku. Það virðist vera hvetjandi í gegnum íþróttir að 

setja upp ákveðna grímu svo að þú getur fallið í hópinn og skarað fram úr. Þjálfarar eiga 

það til að nota frekar leikmenn sem eru árásargjarnir inn á vellinum frekar en þá sem 

eru hæfileikaríkari. Þá ýtir slík hegðun enn meira undir sama hugarfar þess leikmanns og 

getur hvatt þann sem hefur meiri hæfileika í að hegða sér á þann hátt sem þjálfarinn 

óskar eftir. 

Það má sjá að þeir leikmenn sem eru grófir inn á velli sýni ákveðinn vilja (e. drive) að 

þeim langar meira að skara framúr en aðrir (Kreager, 2007). Kreager (2007) talar um að 

þessir einstaklingar sýna líka ofbeldishegðun utan vallar til nemendur sem eru „veikari“ 

og eru ekki að æfa íþróttina. Með þessum hætti eru þeir að öðlast forréttindi og völd 

sem þeir geta nýtt sér í daglegu lífi. Hér eru það þjálfarar, jafningjar, foreldrar og 

fjölmiðlar að hvetja til slíkrar hegðunar sem byggist á níðingum á öðrum. Einstaklingur 

lærir hegðun í gegnum þá sem hann umgengst og það er þá allra helst í gegnum vini og 

fjölskyldumeðlimi (Kreager, 2007; Bandura, 1977). Það eiga sér stað aðstæður í okkar 

samfélagi þar sem frávik er ekki talið sem frávik, en það þarf að vera innan ákveðins 

ramma. Hermenn myrða í stríði en þeir eru ekki taldir morðingjar. Fótbolti getur sagt 
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okkur svipaða sögu, það að brjóta aðra leikmenn niður andlega eða líkamlega er talið 

sjálfsagt og eru iðkendur íþróttarinnar hvattir til þess (Kreager, 2007; Coakley og Pike, 

2014)  

Kreager (2007) talar um frávikshegðun sem hefur átt sér stað hjá  

atvinnuíþróttamönnum sem hefur ekki getað komið fram hafi hann  verið einfari. Heldur 

hefur þetta komið fram í gegnum lærða hegðun,  í kringum hópinn sem hann hefur verið 

að umgangast, eða í gegnum íþróttina sjálfa (Kreager, 2007). Þá á Kreager (2007) við að 

íþróttamaðurinn er kominn með einhverja ímynd á það hvernig hann á að umgangast 

samfélagið í kringum sig. Þegar meirihluti tíma hans fer í að umgangast þá sem eru að 

æfa íþróttina þá fær hann afbrigðilega skoðun á hvernig hegðun hans á að vera utan 

íþróttarinnar. Þá lærir hann í gegnum íþróttina að hann þarf að vera frábrugðinn, bera 

einhver einkenni sem enginn annar hefur, fórna fyrir liðið, spila með meiðsli og neita að 

þekkja sín eigin mörk. Það hafa nokkrir fótboltamenn komið fram á sjónarhornið og 

talað um þetta,  þar á meðal Daniel Agger, Agüero og Vermaelen (Magnús Már 

Einarsson, 2016; Ívan Guðjón Baldursson, 2014; Alexander Freyr Einarsson, 2010).  Í 

gegnum þessa lærða hegðun þá getur það leitt til þess að einstaklingar leiti til sömu 

leiðar og þeir gera í íþróttum til að kljást við vanda sem þeir eiga við utan íþróttarinnar. 

Þar sem þeir nota ofbeldi og ógnun sem þeir læra í íþróttinni og beiti sömu aðferð við 

vandamálum sem koma upp í daglegu lífi (Kreager, 2007). Lærð hegðun á sér stað í 

gegnum jafningja og þar með getur ofbeldishneigð hegðun átt sér stað í lífi þeirra þar 

sem þeir þurfa að grípa til átaka svo þeir falli inn í hópinn (Bandura, 1977). Þetta getur 

verið vegna þess að þeir líti á aðstæður þannig að þeir þurfi að hegða sér á 

árásarhneigðan hátt til að öðlast virðingu og status. 

Athuga þarf að íþróttir sem hvetja til líkamlegarar snertingar innan vallar ýta undir 

réttmæti ofbeldis sem felur í sér ákveðna karlmennskuhegðun og réttlætir þar einnig 

karlmannsímyndina (Kreager, 2007).  Þegar strákar sýna af sér hörkuleika (e. aggressive), 

sjálfstæði, keppnisskap og afneitun á kvenleika sínum þá á sér stað einhverskonar 

heiður á karlleika þeirra. Þegar þeir taka það til að hegða sér að þennan hátt eru þeir að 

endurtaka það sem á sér stað í samfélaginu okkar og eru að halda í við kynjaskiptingu og 

þar með ójafnrétti (Kreager, 2007).  
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1.4.2 Hamingjusamir og óhamingjusamir gerendur eineltis.  

Rannsókn sem var framkvæmd af Young, Kashdan, McKnight, Blalock, Yuen og Richberg 

(2015) fjallar um athugun á hvernig félagsleg staða sé hjá gerendum, þolendum og þeim 

sem hafa verið bæði gerendur og þolendur eineltis. Þeir notast við pósitifíska nálgun þar 

sem þeir eru að reyna koma auga á hvort að gerendur hafi einhvern öðruvísi eiginleika. 

Það sem er áhugavert við niðurstöður rannsóknarinnar er að helmingur gerenda var 

hamingjusamur, hafði sterkan félagslegan grundvöll og höfðu gott sjálfstraust. 

Rannsakendurnir töldu þá að hegðun þeirra verðlaunaði gerendunum með meiri vináttu 

meðal jafningja og meiri vellíðan (Young o.fl., 2015). Hér á sér stað atburður sem getur 

ýtt undir enn meira einelti því þá fær gerandinn enn meiri virðingu frá hópnum sem 

hann tilheyrir. Annarsvegar fann hinn helmingur gerenda fyrir meiri einmannaleika og 

vonleysi. Talað er um að gerendur séu í hættu á því að leitast seinna meir í 

frávikshegðun. Þá er einnig rætt að þegar á að reyna stöðva gerendur eineltis þá þarf að 

fara ólíkar leiðir að þessum tveimur hópum. Varðandi gerendur sem eru sterkir 

félagslega þarf að leita nýrra leiða fyrir þá til að fá útrás og öðlast sjálfstraust. Eins það 

þarf að hjálpa gerendum sem eru ekki sterkir félagslega að öðlast meira sjálfstraust 

(Young o.fl., 2015). 

Það sem er áhugavert við þessa rannsókn er að þeir komast að tveimur týpum 

gerenda. Annar hópurinn líður vel og hefur sterka félagslega stöðu á meðan hinn 

hópurinn stendur sig illa félagslega. Það getur ákvarðast af því hver vina staða þeirra er 

til að byrja með. Þetta getur sagt okkur það að hver sem er getur verið gerandi. Hann 

þarf ekki endilega að falla inn í ákveðna ímynd til að leggja aðra í einelti.

1.4.3 Eru iðkendur íþrótta í áhættuhóp að vera gerendur eineltis?  

Steinfeldt o.fl. (2012) birtu rannsókn þar sem leitast var við að athuga skoðanir gerenda 

eineltis og hegðun þeirra sem æfa amerískan fótbolta. Þátttakendur voru alls 206 

strákar sem æfðu amerískan fótbolta í gagnfræðiskóla, þá var lagður spurningalisti fyrir 

þátttakendur. Það var því athugað hvort að ríkjandi karlmennska ríkti hjá þeim sem voru 

að æfa íþróttina. Í rannsókninni er skoðað að félagslegt stigveldi (e. hierarchy) á sér stað 

hjá þeim sem æfa íþróttir. Einnig er athugað hvort að þeir sem æfa íþróttir eru í 

áhættuhóp fyrir að verða gerendur eineltis út af félagslegri stöðu þeirra. Fjallað er um 

þátttöku stráka í íþróttum, þá vinna þeir sig inn ákveðna stöðu innan jafningja þeirra og 
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eru líklegri til að vera velkomnir inn í vinahóp þegar þeir æfa íþrótt (Steinfeldt o.fl., 

2012). Taka þarf tillit til hverskonar íþrótt einstaklingurinn er að stunda. Íþróttin þarf því 

að vera vinsæl og vel metin innan samfélagsins eins og körfubolti eða amerískur fótbolti. 

Rætt er um að íþróttir sem eru snerti íþróttir (e. contact sport), auka líkur á ofbeldi hjá 

iðkendum utan íþróttarinnar (Steinfeldt o.fl., 2012).  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að strákar sem litu jákvæðum augum á 

einelti áttu náin vin sem var gerandi eineltis (Steinfeldt o.fl., 2012). Þá uppljóstruðu þeir 

ekki vin sinn til annarra, töldu einelti sjálfsagt og voru líklegir til að stunda einelti sjálfir. 

Þeir sem höfðu fyrirmynd sem var karl voru líklegri til að hafa jákvæðan hug til eineltis. 

Það sem stóð upp úr var þegar strákar áttu fyrirmynd sem var áhrifamikil (e. influential) 

og fyrirmyndin sjálf hafði jákvæðar skoðanir til eineltis (Steinfeldt o.fl., 2012). 

1.4.4 Fjölmiðlar og nútíma karlleiki 

Í rannsókn sem framkvæmd er af Giaccardi, Ward, Seabrook, Manago og Lippman 

(2016) var skoðað hvort að fjölmiðlar gætu mótað einstaklinga í gegnum það sem að 

þeir fjölluðu um. Þeir bentu því á að fjölmiðlar reyna að miðla ómeðvitað og meðvitað til 

neytendur sína um hvað sé rétt og hvað sé rangt. Þá nefna rannsakendur að í gegnum 

fjölmiðla eru karlmenn sýndir eins og þeir séu mun virkari í daglegu lífi, líf þeirra snýst 

frekar um vinnu þeirra heldur en fjölskyldulíf, þeir fremja glæpi, eru árásargjarnir og þeir 

ráða innan heimilisins (Giaccardi o.fl., 2016). Í niðurstöðum þeirra kemur fram að því 

meira sem strákar á aldrinum 18 – 19 ára horfa á sjónvarp, kvikmyndir eða 

raunveruleikaþætti þá hafa þeir fyrir fram gefna hugmynd um hvernig karlmaður á að 

hegða sér eða hvernig hann á að líta út. Það er þó aðeins ein marktæk niðurstaða sem 

kemur fram hjá þeim og hún er sú að hugmyndir karla um karlmennsku kom hjá þeim 

sem horfa mikið á íþróttir (Giaccardi o.fl., 2016).  

Rannsókn Fields, Collins og Comstock (2010) segir frá áhrifum íþrótta í gegnum 

fjölmiðla. Þeir ræða það hvers vegna ofbeldi innan íþrótta er tekin sem sjálfsagður 

hlutur. Þeir telja það liggja í því hversu auðvelt er að nálgast íþróttir nú til dags. Eins 

þegar leikur er í beinni útsendingu og einhverskonar ofbeldi kemur upp á milli tveggja 

leikmanna þá er atvikið endurtekið margoft. Merking almennings í ofbeldishneigðan 

atburð í íþróttum er því meðtekinn sem norm. Það fylgir íþróttum að ofbeldi á sér stað 

og er samfélagslega samþykkt (Fields o.fl., 2010). 
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 Þegar litið er á rannsókn Cooky, Messner og Hextrum (2013) þá má sjá að mun 

minna er verið að sýna og fjalla um konur í íþróttum. Þetta leiðir til þess að 

íþróttaheimurinn er skilgreindur sem karla heimur. Þegar umfjöllun er lítil frá fjölmiðlum 

um ákveðið efni þá gefur það frá sér ákveðna hugmynd út til almennings. Strákar og 

stelpur læra bara eina leið til að stunda íþróttir og það er frá körlum. Þetta getur valdið 

því að hegðun innan íþrótta er karllæg og nauðsynlegt fyrir krakka sem æfa íþrótt að 

sýna af sér hörku, því þannig sjá þau það í fjölmiðlum (Cooky o.fl., 2013). Það sem 

rannsóknir Giaccardi o.fl. (2016), Fields o.fl.(2010) og Cooky o.fl. (2013) eiga 

sameiginlegt er að þær sýna að einstaklingar geta lært af öðrum með óbeinum hætti, 

eða í gegnum fjölmiðla. 
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2 Aðferðir og gögn 

Í þessum kafla verður rætt um hvaða aðferð var notast við í gerð þessarar rannsóknar, 

hvernig komist var í samband við viðmælendur, hvernig gagnasöfnunin átti sér stað og 

úrvinnsla þeirraog að lokum verður rætt um takmarkanir við þessa rannsókn 

2.1 Rannsóknaraðferð 

Félagsfræði notast allra helst annaðhvort við megindlegar eða eigindlegar rannsóknar 

aðferðir. Í þessari rannsókn verður notast við eigindlega (e. qualitative) aðferð við 

framkvæmd ritgerðarinnar, öllu fremur djúpviðtöl. Það sem felst í því þegar að 

djúpviðtöl eiga sér stað er að það eru oftast tveir einstaklingar sem sitja í þægilegu rými 

þar sem viðmælenda/þátttakandi segir rannsakenda frá upplifun sinni á einhverjum 

atburði eða atburðarrás (Hennink, Hutter og Bailey, 2010). Rannsakandinn hefur þá 

undirbúið viðtalsvísi eða spurningarlista sem hann getur farið eftir og spyr ýmsa 

spurninga um tiltekið mál. Rannsakandi þarf að fylgjast vel með á meðan viðtalinu 

stendur og vera viðbúin að spyrja nánar út í ákveðnar spurningar. Ef svar viðmælenda er 

stutt eða einfalt þá skal reyna fá hann til að útskýra nánar og hvers vegna hann komst 

að þeirri niðurstöðu (Hennink o.fl., 2010). Tilgangur djúpviðtala er að fá dýpt og upplifun 

af fyrstu hendi á ákveðnum aðstæðum eða upplifunum niður á blað. Kostur þessarar 

aðferðar er að rannsakandi fær að setja sig í spor viðmælanda. Hann fær djúp svör og 

öðlast sjálfur ákveðna upplifun viðmælenda sem hans eigins (Hennink o.fl., 2010). 

2.2 Val á þátttakendum  

Tekin voru fimm djúpviðtöl við karla. Notast var við hentugleika úrtak þar sem 

þátttakendur þurftu að tikka inn í ýmis box til að geta tekið þátt. Skilyrðin fyrir 

þátttakendur voru að þeir þurftu að vera karlkyn, náð 18 ára aldri og hafa æft fótbolta 

upp í 2.flokk með félagsliði. Haft var samband við viðmælendur í gegnum 

samfélagsmiðilinn Facebook. Rannsakandinn kom sér annað hvort í samband við vini og 

kunningja eða athugaði hvort þeir gætu komið honum í samband við einstaklinga sem 

höfðu þá eiginleika sem sóst var eftir. Þátttakendur voru látnir vita að nöfn þeirra og 

félagslið eða önnur nöfn sem að gætu komið fram á meðan að viðtalinu stóð yrði haldið 

leyndu svo ekki væri hægt að rekja til baka viðmælandann. 
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Ástæðan fyrir því að ég valdi mér stráka sem hafa æft fótbolta er vegna þess að 

sjálfur hef ég mikið verið í kringum íþróttina. Íþróttin sjálf stóð ekki upp úr heldur hafði 

ég meiri áhuga að sjá upplifun annarra í gegnum hópíþróttir, fótbolti varð einfaldlega 

fyrir valinu í þessari rannsókn. Eftir að hafa æft fótbolta sjálfur þá hef ég myndað mér 

sterkan hóp í kringum íþróttina og þótti hún því sjálfsögð því einfalt væri fyrir mig að 

finna viðmælendur. 

2.3 Gagnasöfnun 

Notast var við djúpviðtal og áttu þau sér stað á tímabilinu 17. nóvember til 10. 

desember árið 2017. Stysta viðtalið tók um 14 mínútur og það lengsta 25 mínútur. Fyrir 

þessa rannsókn hafði verið undirbúin viðtalsvísir fyrir viðmælendur. Hann einkenndist af 

upplifun og á reynslu einstaklinga eftir að hafa æft fótbolta öll þessi ár. Spurningarnar 

voru alls 24 en oft á tíðum voru spurðar fleiri spurningar sem þóttu mikilvægar hverju 

sinni. Það er að segja ef það þurfti að fara nánar út í ákveðnar spurningar eða áhugaverð 

frásögn kom frá þátttakenda. 

2.4 Skráning og úrvinnsla gagna 

Skráning og úrvinnsla gagnanna átti sér þannig stað að mætt var með síma til að taka 

upp viðtölin. Eftir að viðtölin voru tekin upp voru þau skrifuð orðrétt upp í tölvu. 

Ástæðan fyrir þessu er svo hægt sé að renna yfir viðtalið með fljótu bragði og til að 

athuga hvort ég hafi misst af einhverju á meðan viðtalinu stóð. Þegar að afrituninni lauk 

þá voru gögnin lesin yfir margoft. Við fyrstu yfirferðir voru notaðar opnar kóðanir í þeim 

tilgangi til að finna hvaða þemu gætu komið fram (Hennink o.fl., 2010). Að lokinni kóðun 

þá hófst leitin að þemum, fjögur þemu komu upp á yfirborðið, þá voru einnig fundin 

þrjú undirþemu. Þemun og undirþemun komu upp á yfirborðið með þeim hætti að 

nokkrir viðmælendur segja eins frá hlutunum, nota eins slangur, hafa sömu reynslu og 

fleira. Þemun geta líka verið falin og þá er það verkefni rannsakanda að komast að 

þemum sem eru ekki eins augljós (Hennink o.fl., 2010). 

2.5 Takmarkanir 

Markmið þessarar rannsóknar fólst í því að skoða uppeldi stráka innan fótbolta, það 

vantar sýn kvenna inn í þessa rannsókn og áhugavert væri að skoða reynslu þeirra 

einnig. Minningar viðmælenda geta verið misgóðar því það er langt síðan þeir æfðu 
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fótbolta og má vera að minning þeirra hafi dalað um ákveðin atvik. Spurningar mínar 

leitast við neikvæð fyrirbæri sem áttu sér stað og má vera að viðmælendur hafa bælt 

niður neikvæð og niðurdrepandi atvik og frekar haldið í jákvæð og gleðisöm atvik. 

Viðmælendurnir eru aðeins fimm og það er ákveðin takmörkun í því. Mun skýrari þemu 

gætu látið ljós sitt skína ef að talað hefði verið við fleiri viðmælendur. Þá má einnig taka 

fram að spurningarnar snerust að mestu leyti um þegar viðmælendur voru yngri eða að 

mestu leyti á meðan þeir voru í grunnskóla eða efsta stigi skólans, frá 8. bekk til 10. 

bekk.  
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3 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður viðtalanna kynntar. Tekin voru fimm viðtöl við stráka 

sem höfðu æft fótbolta upp í 2.flokk karla, þeim var gefin nöfnin Bjarni, Óðinn, Teitur, 

Palli og Snorri. Viðtölin áttu sér stað seint á árinu 2017 eða frá 17. nóvember til 10. 

desember. Úr viðtölunum sem áttu sér stað komu fram fjögur þemu, (1)Bara kýtingur 

sko, (2)Ástæðan fyrir fótbolta, (3)Besta númerið og (4)Lært út frá fótbolta. Þá komu 

fram þrjú undirþemu Hlutverk Þjálfara, Töffararnir og Týpíski fótboltamaðurinn. 

 Kenningarleg nálgun mín er félagsleg lærð hegðun eftir Bandura (1977) og því 

var leitast eftir tengingu úr kenningunni yfir á niðurstöður. Fundin voru fjögur þemu 

þegar hugsað var til félagslegrar lærðar hegðunar og þrjú undirþemu.  

3.1 Bara kýtingur sko 

Eins og hefur verið rætt hér að ofan þá er tilgangur þessarar rannsóknar að finna 

einhverskonar hegðun sem er samþykkt innan fótboltans en er ekki samþykkt í okkar 

samfélagi. Þess vegna einblíndu nokkrar spurningar í viðtölunum á það hvort einelti ætti 

sér stað í fótboltanum og hvernig það kæmi fram. Til dæmis voru viðmælendur spurðir 

hvort þeir höfðu tekið eftir einelti á fótboltaæfingum, hvort að þjálfarinn hefði getað 

stigið inn í og hvort þeir hefðu sjálfir tekið þátt í eineltinu. Því er ég með þrjú undirþemu 

í þessu þema þar sem þau bera heitin Hlutverk Þjálfara, Töffararnir og Týpíski 

fótboltamaðurinn. 

Þegar hópur barna kemur saman að leika sér í íþróttum þá verður til mikill æsingur. 

Markmið allra er að vinna, til þess er leikurinn gerður. Þrátt fyrir að markmið leiksins sé 

að vinna þá þýðir það ekki að til þess að vinna leikinn þá þurfi að grípa til 

óíþróttamannslegrar hegðunar. En þrátt fyrir að þess þurfi ekki leitumst við oft í hana. 

Þessi hegðun á sér einhvern uppruna og félagsleg lærð hegðun fjallar einmitt um að við 

fylgjumst með öðrum og lærum af þeim. Hvort það eru foreldrar, systkini eða jafnaldrar 

þá tökum við eftir ákveðnum aðgerðum sem að þau nýta sér í þeim tilgangi að sigra. Það 

sem var einkennilegt í svörum viðmælenda var að allir sögðust hafa tekið eftir að einelti 

ætti sér stað í fótbolta umhverfinu en fáir töldu það vera „alvarlegt einelti“. Eins og 

Snorri segir um einelti sem hann upplifði í sínu félagi.  
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Jájá alveg oft sko. Það var nú ekki oft en það voru kannski tveir strákar sem að ég 

tók eftir sem voru svo ógeðslega lélegir í fótbolta og það nennti enginn að vera með 

þeim í liði kannski þá þúst „aa þarf ég að vera með honum“ svona bara ekkert 

svona kannski ekkert sem þeir eru að fara drepa sig yfir en samt alveg einelti. 

Ekkert svona líkamlegt eða neitt svona, meira svona ohh ég nenni ekki að vera með 

þessum gaur og sögðu það margir ALLTAF. 

 

Hann segir hér frá að einelti hafi vissulega átt sér stað en ekkert sem einhver er að fara 

drepa sig yfir. Teitur segir aðra sögu af svipuðum atburði „Það voru alveg menn sem að 

hættu í fótbolta út af öðrum aðilum sko komu ekkert aftur. Skiptu ekki um lið sko bara 

hættu, af því að þeim leið bara ekki vel á æfingum og eitthvað“. Hjá Teit og hans liði 

hefur þetta valdið því að strákar hættu að spila fótbolta út af einelti. Hér aftur er gert 

lítið úr þessu eins og Bjarni segir „Alltaf eitthvað svona kíttingur eða eitthvað svoleiðis 

en það er eitthvað svona sem fylgir bara fótboltanum svona smá kíttingur eða eitthvað“. 

Fields o.fl. (2010) tala um ofbeldi sem á sér stað í íþróttum og af hverju það sé 

samþykkt. Það er vegna þess að íþróttir eru opnir öllum, í sjónvarpi er það ekki tilgreint 

sem bannað fyrir vissan aldurshóp. Þegar tveir fullvaxnir karlmenn lenda saman inn á 

velli þá er atvikið endursýnt margoft. Það þykir venja að hiti komi í leikinn og menn 

takast á, því að þetta er íþrótt. Það er því ákveðin venja að ofbeldi fylgi íþróttum. Það er 

raunverulegt einelti að eiga sér stað en þeir vilja þó halda því fram að þetta sé bara gert 

í gríni. Einelti þarf ekki að vera yfirborðskennt svo það sé alvarlegt og það má finna 

einelti út um allt okkar samfélag. Þetta var líka eitthvað sem þeir voru að sjá á hverjum 

degi og eru lítið sem ekkert að kippa sig upp við. Þetta virðist bara vera normið að alltaf 

sé verið að gera grín af lélega gaurnum. Sama má sjá í rannsókn Kerr, Jewett, 

MacPherson og Stirling (2016) þar sem litið var á einelti sem hluti af leiknum, þar sem 

keppni er svo mikil innan íþróttarinnar að það þykir augljóst að einelti fylgi þegar það er 

mikilvægt að vinna.   

3.1.1 Hlutverk Þjálfara 

Þjálfarinn vinnur ábyrgðarfullt starf þegar kemur að fótbolta. Oftast nær er hann með 

gríðarlega stóran hóp og getur verið erfitt fyrir hann að fylgjast með öllu sem gengur á á 

fótboltaæfingum. Það er samt eitt af því sem foreldrar barna óskast eftir þegar þau 

senda börn sín á fótboltaæfingar. Þau vilja að börnin sín fara út á fótboltavöll og séu í 

þægilegu umhverfi  fá útrás í einhverju sem að þau hafa gaman af. Því var lagt fyrir 
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spurningar til viðmælendurna hvort að þeir töldu að þjálfarinn hefi getað komið inn í 

ákveðnar aðstæður þegar um einelti var að ræða. Óðinn segir því. 

Pff þetta er rosalega erfitt að fyrir að þjálfara að grípa inn í en ef það kemst upp 

einhver þú veist að hvað er í gangi og ég man alveg eftir nokkrum dæmum þar sem 

þjálfararnir gerðu allaveg þjálfarar sem voru að þjálfa mig að þeir þeir reyndu 

skiluru en þúst þetta er rosalega falið krakkar eru mjög góðir í að fela þetta [...] 

þjálfarar geta klárlega haft einhver áhrif á þetta það er náttúrulega stór fígúra í lífi 

ungra stráka sem eru að æfa fótbolta til dæmis og ef að hann ef að þjálfarinn er 

þúst mjög mikið á móti þessu þá talar þúst gagnvirkt um þetta og lætur þá vita að 

bara hvernig hvernig að þetta sé ekki í boði og sé ekkert flott og allt þetta. 

Raunveruleikinn er sá að mikið er um einelti sem er að eiga sér stað á fótboltaæfingum 

og viðmælendur eru í raun að fegra (e. sugarcoat) aðstæðurnar með því að segja að 

þetta sé bara „hluti af leiknum“. Þjálfarar geta verið að þjálfa stórum hóp af krökkum 

spila fótbolta og tilgangur þeirra á æfingasvæðinu er að kenna þeim að spila fótbolta. 

Ekki er hægt að kenna þjálfaranum um að einelti á sér stað en þetta er vissulega 

áhugavert hvað fáir tóku eftir að þjálfarinn steig inn í. 

3.1.2 Töffararnir 

Þegar spurt var um einelti sem átti sér stað í fótbolta var ákveðið að spyrja þá hverjir 

voru gerendurnir. Þá kom í ljós að oftast nær voru þetta strákarnir sem voru hvað bestir 

í fótboltanum. Eins og Teitur segir „Þetta voru svona töffararnir í hópnum sko, gæjarnir 

með strípur og eitthvað svona. Þeir voru góðir í fótbolta sko það voru alltaf þeir sko“. 

Þetta getur verið hluti af því hvers vegna það er svona sjálfssagt í fótbolta að það sé lagt 

í einelti. Það er út af því að þetta eru strákarnir sem eru hvað bestir í fótbolta. Það 

virðist ríkja ákveðið stigveldi í fótboltanum og sá sem er bestur virðist ráða því hvað má 

og hvað má ekki. Þar sem að hann upplifir ekkert mótlæti hjá liðsfélögum sínum að hann 

sé að gera eitthvað sem er rangt og er í raun verðlaunar með meira valdi þá sér hann 

lítinn tilgang í að hætta sinni hegðun. Þeir Steinfeldt o.fl., (2012) fjalla um að það ríki 

ákveðin félagsleg staða í öllum íþróttum. Það að strákar æfa íþrótt sem er vinsæl gefur 

þeim ákveðið félagslegt vald. Þetta má einnig sjá í niðurstöðum hjá Young o.fl. (2015) 

þar sem þeir voru að rannsaka líðan hjá gerendum eineltis. Það að gerandinn hefur 

sjálfstraust, á góða vini og mögulega öðlast fleiri vini þegar hann leggur aðra í einelti þá 

eru allar líkur á því að hann heldur sig við sömu hegðun. Þetta virðist því tíðkast hjá 

fótboltafélögum að þessir sem eru betri er hvað mest að leggja í einelti. Það má vera að 
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þessir gerendur hafa séð svipað atvik eiga sér stað hjá eldri strákum sem voru í eldri 

flokkum í félaginu þeirra og ákveðið að ganga í sömu spor. Eins má sjá að Óðinn segist 

hafa fallið í sömu gryfju og þessir gerendur eins og hann segir sjálfur frá.  

það er rosa erfitt að slíta sig frá þessu ef þú ert þúst (...) ef það er verið að leggja 

einhvern í einelti það er rosalega erfitt að vera sá einstaklingur sem stendur upp og 

segir hey hættið þessu eitthvað blablabla það er sennilega alveg hægt og gerlegt og 

maður gerði það kannski oft en svo grípur maður alveg sjálfan sig og bara ohh ég 

hata þennan gaur þarna og það er verið að þúst bögga hann núna og ég ætla taka 

þátt í því  

Það getur því verið erfitt að standa upp fyrir einhverjum þegar þú ert ekki einhver 

fyrirmynd fyrir aðra. Á sama tíma ákvað hann að nýta tækifærið og herma eftir öðrum, 

til að taka þátt, til að tilheyra hópnum. 

3.1.3 Týpíski fótboltamaðurinn 

Ákveðið var að spyrja viðmælendurna hvernig þeir líta á þennan týpíska fótboltamann 

og svörin þeirra voru öll á nokkuð líkan máta. Svörin komu furðu á óvart og hér er eitt 

frá Óðinn.  

Sko ef ég væri að gera stereótýpu af fótboltamanni þá væri það væri það hérna 

svona sjálfumglaður hérna hrokafullur (hlær) ööö já egósentrískur einhver gaur. En 

ég veit af fyrstu hendi að það er alls ekki raunin en en hérna ég held að það sé 

svoldið ímyndin af fótboltamönnum í dag. 

Þessi ímynd af fótboltamönnum virðist liggja nokkuð í að hann sé hrokafullur og með 

mikið sjálfstraust. Skoðun þeirra á fótboltamönnum virðist liggja nokkuð í því að hann er 

ekki náunginn sem maður vill þekkja. Upplifun þeirra virðist þó liggja í því að hann er 

einfari og láti ekki aðra segja sér til. Snorri hefur sömu skoðun „það er bara svona held 

ég svona mikið sjálfsöryggi og og hérna já cocky motherfucker“. Ímynd þeirra kemur frá 

eigin upplifun og miklar líkar eru að þeir eru að lýsa einhverjum sem að þeir hafa sjálfir 

verið að spila með. Teitur segir að þetta er eitthvað sem  fótboltamenn þurfa að hafa 

svo þeir geti skarað fram úr. Sjálfsöryggi fótboltamanna þarf að vera óbrjótandi því að 

oft koma upp aðstæður þar sem mikið mótlæti á sér stað. Ef þjálfarinn vill ekki spila þér 

eða gefur þér ekki þína stöðu þá þarf leikmaðurinn að standa fastur á sínu og láta ekkert 

á sig hafa. Ef þetta er ímyndin sem að við höfum af týpíska fótboltamanninum hver 

vegna viljum við þá að börn æfi íþróttina? Börn taka eftir þessu og líta upp til þeirra sem 
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að eru að æfa í flokkum fyrir ofan þau og hvað þá til atvinnuleikmanna. Óðinn kemur 

aftur inn á þetta. 

og þessi menning og kúltur þúst vex þannig að krakkarnir sjá hvað eldri krakkarnir 

eru að gera og svo bara koll af kolli ég meina þúst þegar þú ert að æfa og til dæmis í 

fjórða eða fimmta flokki og þú ert á yngra ári  þá gerir þú allt það sem að eldri 

strákarnir þúst að því það eru tveir aldursflokkar í hverjum flokki og gerir alltaf það 

sama eða þú veist þú lærir alltaf þúst svo koll af kolli 

Félagsleg lærð hegðun fjallar einmitt um þetta að við fylgjumst með öðrum hvernig þeir 

haga sér (Bandura, 1977). Þetta vegur líka enn meira þegar verið er að fylgjast með 

fyrirmyndum okkar. Ef einhver er að skara fram úr og gera það gott fyrir sjálfan sig þá 

mun hann fá fylgjendur. Fólk vill ná árangri og besta og fljótlegasta leiðin til að ná 

árangri er að fylgjast með þeim sem hafa öðlast árangur.  

3.2 Ástæðan að byrjað var að æfa fótbolta 

Áhugavert þema sem kom fram í viðtölum við strákana er að enginn ákvað út frá eigin 

vilja að byrja æfa fótbolta. Það þótti alltaf vera einhver utanaðkomandi ástæða fyrir því 

að þeir ákváðu að byrja æfa fótbolta. Annaðhvort var það út af því að vinir þeirra voru 

að æfa fótbolta og þess vegna byrjuðu þeir eða fjölskyldumeðlimur tók þessa ákvörðun 

fyrir þá. Áhugi þeirra má vel hafa leynst á bakvið ákvörðunina en í öllum svörum þeirra 

kom fram að það var vegna utanaðkomandi áhrifa. Eins og Óðinn segir hér „Öö aðallega 

út af vinum ég hafði ekki mikinn áhuga á fótbolta þarna fyrstu árin í grunnskóla en svo 

voru félagar mínir að æfa fótbolta þannig ég ákvað að gera það.. prufa það“. Hann sem 

sagt hafði ekki mikinn áhuga heldur voru það vinir hans sem að voru að stunda eitthvað 

áhugavert og þannig kviknaði áhugi hans. Bandura (1977) talar einmitt um það að við 

hermum eftir til að falla inn í umhverfi og ekki valda usla. Á sama tíma má vel vera að 

Óðinn hefur verið að finna fyrir útskúfun og ákvað þess vegna að byrja æfa fótbolta. Palli 

segir frá ástæðu sinni „Það voru bara allir í fjölskyldunni í fótboltanum pabbi, afi, 

bróðir“. Það virðist vera að það hafi verið óhjákvæmilegt fyrir hann að gera nokkuð 

annað en að byrja æfa fótbolta. Þetta eru líka hvað mestu áhrifavaldar barna á ungum 

aldri þar sem að Palli byrjaði að æfa fótbolta fjögurra ára (Bandura, 1977). Mótun hefur 

vissulega átt sér stað þar sem hann upplifði alla æfa fótbolta í kringum sig og talið þá frá 

unga aldri að það væri rétta leiðin að fyrir hann. 
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Vinir eru mikilvægir hjá viðmælendum mínum í ástæðu þeirra til að byrja æfa 

fótbolta. Þá fylgdi það nokkrum þeirra þar á meðal Snorra að þegar þeir hættu að spila 

fótbolta þá missti hann flest alla fótbolta vini sína „Eiginlega bara þegar ég hætti í 

fótbolta þá missti ég bara svona sambandið við alla sem að æfðu fótbolta“. Þetta er 

einmitt eitt tilfelli sem Bandura (1977) talar um að við fylgjum bara þeim sem að við 

lítum upp til og við verðum að telja okkur trú um að þeir séu nógu mikilvægir til þess að 

við hermum eftir þeim. Fótboltinn tekur gríðarlegan mikið pláss í lífi stráka og þar sem 

að Snorri hætti þá gafst ekki tími til fyrir vini hans að hitta hann og gefa sér tíma í að 

umgangast hann, þar sem að fótbolti gefur ekki tíma né rúm í annað en það eina að 

stunda íþróttina (Hartmann og Kwauk, 2011). 

3.3 Besta númerið 

Þegar horft er á fótbolta hvort sem það er í sjónvarpi eða á leikvelli, þá eru leikmennirnir 

alltaf með ákveðið númer á bakinu. Sum númer eru einfaldlega „betri“ en önnur og þar 

má til dæmis tala um númerið 7 hjá Manchester United. Þeir hafa sett afbragðsgóða 

leikmenn í þetta númer eins og Eric Cantona, David Beckham og Cristiano Ronaldo. Með 

því að láta leikmenn fá eitthvað ákveðið númer kennir það okkur, að eitt númer er 

mikilvægara en annað. Númerið segir okkur að leikmaðurinn er góður eða bestur. Börn 

eru nógu skörp til að taka eftir þessu og vilja því í mörgum tilfellum hafa tiltekið númer 

aftan á treyjunni því það á að þýða að hann er „bestur“. Þetta getur verið saklaust atferli 

sem á sér stað hjá börnum út á leikvelli en þegar kemur að keppni innan fótboltans þá 

vegur þetta meira. Í fótbolta er stefnan alltaf sett á að vera bestur og vinna leikinn. 

Krakkar horfa á fótbolta í sjónvarpinu og móta skoðanir og viðhorf þaðan eins og fram 

kemur í rannsókn Giaccardi o.fl. (2016). Þá taka börnin eftir því þegar þau horfa á 

fótboltaleiki að besti leikmaðurinn hefur ákveðið númer aftan á treyju sinni. Þegar þú 

ætlar að vera bestur þá villtu besta númerið, það er einmitt það sem átti sér stað hjá 

viðmælendum mínum og þá mátti sjá margt áhugavert. Þegar Snorri var spurður hvort 

að eitthvað númer aftan á treyju sinni væri mikilvægt þá svarar hann.  

Já. Yfirleitt. Bara af því að ég valdi það og ég sagði við þjálfarann minn að ég vildi 

það þá fékk ég það bara alltaf og þúst hann skyldi það alveg það var bara eða 

kannski undir lokin þegar strákarnir voru orðnir betri en ég þá fékk ég það ekki, ég 

fékk ekki að ráða. En af því að ég var með þeim bestu á yngri árum þá fékk ég bara 

að ráða því sem ég vildi. Þúst þá var maður líka alltaf í byrjunarliði og var fremstur 

og þá var það annaðhvort 9 10 eða 11. 
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Snorri fékk því að ráða svo lengi sem að hann var bestur. Það var ekki fyrr en einhver 

annar varð betri en hann þá þurfti hann að láta af sér númerið. Þetta áhugavert því hér 

kemur fram að svo lengi sem hann er bestur þá fær hann að ráða. Eins og rætt hefur 

verið hér að ofan þá ríkir ákveðið stigveldi innan fótboltans þar sem að sá sem er bestur 

fær að ráða og enginn virðist mótmæla því. Meira að segja sögðu viðmælendurnir frá 

því að þjálfarinn samþykkti það sem  betri einstaklingurinn vildi út af þeirri einföldu 

ástæðu að hann var bestur. Þá áttu nokkrir sér átrúnaðargoð og þurftu að hafa ákveðið 

númer aftan á treyjunni því fyrirmynd þeirra bar númerið. Teitur segir einmitt frá því 

„en svo bara varð Kaka mitt idol sko og kom ekkert annað til greina og það var mjög 

auðvelt að fá það sko og það vildi enginn vera númer 22 annar en ég sko“. Teitur er hér 

með einhverja fyrirmynd sem að hann vill líkjast eftir og þá var einmitt númerið hans 

svo mikilvægt fyrir hann. Sem betur fer var þetta óvinsælt númer hjá liðsfélögum hans 

og því lenti hann aldrei í neinum átökum til að halda í sitt númer.  

3.4 Lært út frá fótbolta 

Síðasta þemað fjallar um hvað viðmælendurnir lærðu í gegnum fótbolta en ekki í 

gegnum skóla. Það þótti mikilvægt að það kæmi fram jákvæður vinkill í þessari rannsókn 

þar sem að fótbolti og hópíþróttir sinna mikilvægu hlutverki í uppeldi barna. 

Viðmælendur mínir voru með jákvæð svör um hvað þeir töldu að þeir hafi lært í gegnum 

fótbolta, eins og Óðinn segir. 

Mikið af félagslegum samskiptum (..) svona þrautseigu líka bara svona geta tekið 

við mótlæti það er mikið mótlæti ef maður er í keppnisíþróttum og ef maður þú 

veist er í x langan tíma í keppnisíþróttum og er að ganga vel og kannski byrjar að 

ganga verr og það tekur rosalega á og það er erfitt erfitt fyrir þúst sjálfstraustið það 

er erfitt fyrir fyrir bara egóið það er erfitt fyrir bara allt. Að læra að takast á við það 

hjálpar eða hefur hjálpað mér allavega mjög mikið í gegnum tíðina finn ég 

Fótbolti hefur þá gefið honum ákveðna sýn í raunveruleikann, það er að maður mætir 

mótlæti. Okkar líf er ekki dans á rósum og mótlæti á sér stað út um allt samfélagið. Hann 

öðlast þrautseigu, hann áttar sig á því að það geta komið upp aðstæður þar sem að allt 

gengur ekki upp og það getur haft áhrif á sjálfstraustið. Í gegnum fótbolta hefur hann 

búið sér til ákveðna hlíf sem ver hann frá mótlæti og tekur það ekki inn á sig.  

 Margir töluðu um að fótboltinn veitir þeim umhverfi til að læra hvernig á að 

vinna saman í hóp. Fótboltinn gefur strákum eitthvað markmið og leiðir hópinn að 



32 

sameiginlegu markmiði. Hópurinn verður þéttari því lengur sem að þeir æfa saman, þá 

átta þeir sig á því að það skiptir ekki alltaf máli hver er bestur heldur skiptir endastöðin 

öllu máli. Teitur kemur inn á það „maður svona lærir að einhvern veginn að setja sig ekki 

alltaf í fyrsta sæti sko að þúst þú ert hluti af liði og verður aldrei betri en liðið þitt er 

sko“. Fótbolti kenndi því þessum strákum að þú ert ekki mikilvægasti hlekkurinn heldur 

veltur þetta á allri keðjunni. Ef að einn er ekki að standa sig þá hefur það áhrif á allan 

hópinn. Þetta á ekki aðeins við um fótbolta heldur má sjá þetta í hópaverkefnum í skóla, 

vinahópum og jafnvel í fjölskyldu. Ef að einhver einn vill ekki taka þátt eða gerir eitthvað 

á sinn eigin hátt þá missir hópurinn samheldni og nándina sem er svo mikilvæg þegar 

rætt er um hóp af fólki. Fótbolti gaf þeim líka kost á að eignast fleiri vini og hvernig á að 

haga sér í hóp af fólki, Snorri segir. 

Samvinna og bara svona vináttu eiginlega þúst bara maður var alltaf með sama 

hópnum og maður lærði svona inná hvernig hópar eru og vinir og svona ég held að 

ég hafi lært rosa mikið af því sko í gegnum fótbolta og samvinnu sérstaklega eða 

þúst tala saman og spila saman og vinna þannig með öðrum sem að maður lærði 

kannski ekki í skólanum 

Snorri segir hér að það sem hann hafi tekið mest út úr fótboltanum er mannleg 

samskipti. Samskipti geta ekki einungis verið kennd í skólum og til að öðlast hæfileika 

þar þarf maður að setja sig í umhverfi þar sem ólíkt fólk kemur saman og á samtal um 

ólíka hluti. Einstaklingur þarf að geta aðlagað sig að ólíkum kringumstæðum eins og 

Bandura (1977) talar um og enginn lærir það nema með því að koma sér fyrir í 

fjölbreyttum aðstæðum. Snorri vill því meina að frá fótboltanum hafi hann lært hvernig 

á að haga sér innan um ólíka hópa. 
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4 Umræða og lokaorð 

Mikilvægi íþrótta er að þau hafa uppeldislegt gildi sem geta mótað börn samfélagsins í 

æskilega átt. Íþróttir geta haft þau völd að útrýma fátækt og eiga að gefa öllum tækifæri 

á að geta leikið sér í saklausu umhverfi (United Nations Inter-Agency Task Force on 

Sport for Development and Peace, 2003). Fyrir stráka sem æfa fótbolta öll uppeldisár sín 

er  óumflýjanlegt fyrir þá að verða ekki fyrir einhverskonar mótun frá fótbolta 

umhverfinu. Æfingar geta verið allt að fimm til sex sinnum í viku og á meðan eru þeir í 

skóla fimm daga vikunnar. Æfingar geta verið beint eftir skóla eða á kvöldin eftir skóla. 

Gríðarlega mikill tími fer í að æfa fótbolta. Markmið rannsóknarinnar er alls ekki að 

sverta jákvæð viðhorf fótboltans eða gefa til kynna að fótboltinn ali af sér slæma krakka. 

Markmið rannsóknarinnar er  að varpa ljósi á hliðar fótboltans sem eru hvað minnst 

ræddar. Nú á tímum velgengni íslenskra karlalandsliðsins og kvennalandsliðsins þá sjá 

allir fótbolta fyrir sér í hyllingum. Leiðin að atvinnumennsku er enginn dans af rósum og 

iðkendur íþróttarinnar finna sig oft á krossgötum, hvort að rétta leiðin sé að halda sig 

við normið í umhverfi fótboltans eða hvort það sé ekki fyrir þá. Að leika meiddur, látast 

eftir óíþróttmannslegrar hegðunar, gera allt fyrir liðið og fleira, heillar ekki alla iðkendur. 

Þegar slíkt á sér stað þá getur það valdið því að einstaklingurinn fær ekki inngöngu í liðið 

og liðsmenn hafna honum sem sönnum liðsmanni. 

Í þessari rannsókn er leitast eftir að skoða hvað strákar eru að læra í umhverfi 

fótboltans, hvernig sú hegðun má hafa átt sér stað og hvaðan þeir hafa mögulega lært 

hana. Notast er við félagslega lærða hegðun eftir Bandura (1977) til að koma auga á 

tengingu milli þess hvers vegna ákveðin hegðun átti sér stað. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar má sjá að einelti á sér stað innan fótbolta samfélagsins, viðmælendur 

eru líklegir til að fegra einkenni eineltis en það má sjá í svörum þeirra að það á sér 

augljóslega stað einelti. Það má vel vera að þeir litu á gerendur eineltis sem ákveðna 

fyrirmynd eins og Steinfeldt o.fl. (2012) tala um. Þegar að fyrirmyndir stráka líta 

jákvæðum augum á einelti þá setja þeir ekki út á slíkt atferli. Þeir gera lítið úr því og tala 

um að þetta sé hluti af leiknum, það má finna sömu niðurstöðu í rannsókn eftir Kerr o.fl. 

(2016). Íþróttir sem eru sýndar í sjónvarpi hafa líka áhrif á hvernig aðrir hegða sér inn á 
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vellinum (Fields o.fl., 2010; Giaccardi o.fl., 2016; Cooky o.fl., 2013). Bandura (1977) talar 

því um að svo að einstaklingur breyti um viðhorf þá þarf hann að sjá fyrirmynd sína stíga 

upp og ganga gegn norminu.  

Svör viðmælenda sýndu að þjálfarar hefðu getað stigið inn í ákveðin atvik en þeir 

töldu að það væri ekki endilega hans verk að uppræta einelti. Þeir fóru þó á víða með 

svör við þessari spurningu þar sem að þeir vildu ekki kenna þjálfaranum sínum um. 

Þjálfarinn er líka fyrirmyndarfígúra fyrir þá og ekki langar þeim að stinga hann í bakið og 

varpa upp á yfirborðið að hann hafi ekki gert nóg eða ætti að gera meira. 

Gerendur eineltis voru hvað oftast þessir sem voru bestir í fótbolta, það ríkti 

ákveðið stigveldi innan fótboltans þar sem að strákurinn sem var bestur í fótbolta fékk 

að ráða mestu. Það virtist vera eitthvað sem allir viðmælendur voru sammála um að 

gerendur eineltis voru alltaf þessir sem voru sjálfsöruggir og góðir í fótbolta. Þeir kipptu 

sér lítið upp við það að líklegasti einstaklingurinn til að verða einhver fyrirmynd væri 

ætíð að sýna af sér svona neikvæða hegðun, en eins og þeir segja þá er þetta bara hluti 

af leiknum. Þeir sem æfa fótbolta eru settir upp á ákveðinn félagslegan stall eins og 

Steinfeldt o.fl. (2012) tala um. Það eitt að æfa íþrótt gefur þeim meiri möguleika á að 

eignast vini. Það fylgir því ákveðin karlmennskuímynd innan íþróttarinnar þar sem þeir 

þurfa sína af sér hörku og vilja. Það er því einfalt að sína karlmennsku hliðar strákanna í 

gegnum einelti, þar sem yfirráð og styrkur skín. 

Týpískur fótboltamaður er sjálfsöruggur og hrokafullur einstaklingur sem hugsar 

fyrst og fremst um sinn eigin hag. Áhugaverð niðurstaða kom úr þessu þar sem allir voru 

á sama máli um týpískan fótboltamann. Allir lýstu honum á neikvæðan hátt. 

Ástæðan bakvið það að strákarnir byrjuðu að æfa kom ekki frá þeim sjálfum heldur 

voru það utanaðkomandi öfl sem að réðu því, annaðhvort var það út af vinum eða 

fjölskyldumeðlimi/um. Enginn viðmælandi sagðist sjálfur hafa ákveðið upp á eigin vilja 

að byrja æfa heldur komu áhrifin að utan. Þá upplifðu viðmælendur það að þegar þeir 

hættu að spila fótbolta þá misstu þeir sambandið við vini þeirra sem voru að æfa 

fótbolta. Þeim þótti öllum gríðarlega mikilvægt að velja sér ákveðið númer og mátti það 

rekja til þess að þeir áttu sér eitthvað átrúnaðargoð sem að þeir stefndu á að verða 

sjálfir. Númera val strákanna kom í gegnum þá skoðun að númer táknaði hversu góðir 

einstaklingurinn var í fótbolta. Oft komu upp mál að þeir fengu ekki sitt númer en þeir 
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gáfust alltaf upp á númerinu sínu því einstaklingurinn sem vildi númerið var betri en þeir 

í fótbolta. Það þótti ekki skipta máli ef að númerið hafði tilfinningagildi fyrir 

viðmælendurna.  

Það allra helst sem að viðmælendurnir lærðu út frá fótbolta var það að hvernig ætti 

að vinna saman í hóp og hvernig á að haga sér í hóp. Sem hluti af hóp þá voru þessir 

einstaklingar ólíklegir til að tilkynna vini sína sem gerendur eineltis. Steinfeldt o.fl. 

(2012) tala um að þegar náinn vinur einstaklings er gerandi í einelti þá er ólíklegt að þeir 

uppljóstri „æðra yfirvaldi“ hvað sé raunverulega í gangi. Strákarnir eru hluti af hóp og 

vilja ekki valda usla í sínum eigin hóp.  

Fótbolta umhverfið í dag má vel vera allt annað en það sem tíðkaðist hér áður. Því 

er ekki hægt að alhæfa niðurstöðurnar í þessari rannsókn um hvernig ástandið er í dag. 

Það getur líka verið mismunandi hjá hverju félagsliði fyrir sig hvernig umgjörðin er. 

Viðmælendur mínir voru að æfa fótbolta frá 1995 og allt til dagsins í dag. Það var aðeins 

einn viðmælandi enn að spila fótbolta á meðan rannsóknin átti sér stað. Í dag tíðkast 

það þannig að hætt er að gefa verðlauna gripi fyrir sigurvegara á mótum. Það fá því allir 

medalíur fyrir að taka þátt og reynt er að útrýma þeirri hugmynd að eina markmiðið sé 

að vinna. Á tímum þegar viðmælendur mínir voru að spila fótbolta þá fengu alls ekki allir 

medalíur aðeins fyrir að taka þátt. Oft á tíðum var það þannig að aðeins þeir sem lentu í 

fyrsta til þriðja sæti fengu einhverskonar verðlaunagrip. Þá var líka í lok hvers tímabil 

verðlaunaafhending innan félagsliðsins þar sem veitt voru verðlaun fyrir þá sem tóku 

mestu framförum, þeir sem eru líklegast til að ná árangri og besta leikmanninum. Ég veit 

ekki hvort að það eigi sér stað enn í dag en þykir mér það ólíklegt.  

Niðurstöður rannsóknar minnar ættu ekki að vera notaðar í aðrar rannsóknir. Til að 

byrja með er úrtak mitt lítið og niðurstöður verða ekkert kynntar opinberlega. Viðtölin 

hefðu mátt vera lengri til að ná að kafa dýpra í efnið. Rannsóknin hefur þó ákveðið 

fræðilegt gildi þar sem verðmætar niðurstöður koma fram hvað varðar ósagðar hliðar 

fótboltans. Hún gæti varpað ljósi á hvaðan krakkar eru að læra hegðun sem er óæskileg 

innan fótboltans, hún gæti líka gefið einhvern skilning í hvers vegna krakkar sem æfa 

íþróttina finnst slík hegðun ásættanleg. Eins og niðurstöður Steinfeldt o.fl. (2012) segja 

þá á sér stað raunverulegt einelti í íþróttum sem lítið er talað um. Þá hefði mig einnig 

langað að finna fyrri rannsóknir sem fjölluðu meira um fótbolta. Engin rannsókn frá 
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Íslandi var fundin við gerð þessarar rannsóknar og hefði verið ánægjulegt að skoða slíka. 

Einu íslensku rannsóknirnar sem ég fann voru BA-ritgerðir en þær þykja ekki nægilega 

áreiðanlegar heimildir. Þá hefði mig einnig langað að nálgast rannsóknir sem að 

notuðust við eigindlegar aðferðir. Mér þótti hvað allra áhugaverðast hver ímynd 

viðmælenda var af týpíska fótboltamanns. Allir þessir strákar hafa æft fótbolta og ættu 

að þekkja að þessi týpíski fótboltamaður er ekki hrokafullur eða egósentrískur. Þeir tala 

líka um það að þetta sé bara ímyndin en sé alls ekki satt. Það var ekkert í spurningunni 

að þeir ættu að lýsa því hvernig samfélagið lítur á þennan týpíska fótboltamann heldur 

átti þetta að vera svar frá þeim. Þrátt fyrir það gáfu þeir mér allir svipuð svör. Samtal 

kom einnig upp eftir að viðtal átti sér stað þar sem einn strákur taldi að ímynd íslenskan 

fótboltamanns sé svo slæm út af hegðun íslenskra leikmanna í miðbænum um helgar. 

Þar sem þeir „stela“ öllum sætu stelpunum á skemmtistöðunum. Hann vildi meina að 

þannig spretta sögur upp og gefa vonda ímynd á fótboltastráka. 

Fyrir næstu rannsókn á þessu efni eða svipuðu væri gaman að skoða hvernig konur í 

fótbolta eru að upplifa umhverfið sitt. Hvernig þær upplifa umhverfi sitt versus karlana 

og eins hvaðan þær leita sér að goðsögnum til að herma eftir. Í dag er lítið um að 

fjölmiðlar eru að seta konur í íþróttum í guðstölu. Þá væri áhugavert að sjá hvert þær 

leita, hvort það væri á sama hátt og strákar leita. Athuga mætti hvort að það sé jafn 

mikið af einelti hjá stelpum og strákum. Einnig mætti stækka rannsókn mína og taka 

fleiri viðtöl, jafnvel mæta á æfingar hjá einhverju félagsliði og gera vettvangsathugun. Þá 

væri einnig gaman að taka viðtal við þjálfara hjá einhverju félagsliði en það var 

upprunalega hugmyndin  mín en ekki tókst að komast í samband við neinn þjálfara. Þá 

væri hægt að fá innsýn frá ákveðnu yfirvaldi um hvernig þjálfarinn er að upplifa hegðun 

hjá strákum inn á vellinum. Hvað honum finnst vera mikilvægt við það að æfa fótbolta 

og hvaðan strákarnir eru að læra alla sína hegðun. 
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Viðauki - Spurningalisti 

Spurningarlistinn hér var ekki heilagur og oft á tíðum voru spurðar fleiri spurningar en 

hér koma fram. Það var gert til að draga fram nánari  lýsingar frá viðmælenda um 

ákveðna atburði. 

1. Hvenær byrjaðir þú að æfa fótbolta? 

2. Hvers vegna byrjaðir þú að æfa fótbolta? 

3. Hver telur þú að tilgangur íþrótta sé? 

4. Hversu langt ætlaðir þú þér að fara í fótboltanum? 

5. Voru margir vinir þínir sem æfðu fótbolta? 

-Hversu margir? 

6. Áttiru vini sem æfðu ekki fótbolta? 

-Hversu margir? 

7. Hvernig voru tengsl þín við foreldra þína á uppeldisárum þínum? 

8. Áttuð þið  það til að gera eitthvað saman eftir skóla eða um helgar? 

-Hvað gerðuð þið þá? 

9. Áttu einhver systkyni sem æfðu fótbolta eða aðra íþrótt? 

10. Komu foreldar oft á leiki eða æfingar að fylgjast með? 

11. Fóru þau á leiki hjá systkynum þínum? 

12. Fórstu oft á leiki hjá uppeldisfélagi þínu? 

-Hversu oft og með hverjum fórstu? 
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13. Hver var upplifun þín í kringum leiki hjá meistaraflokk? 

14. Eða til útlanda á fótboltaleiki? 

-Ef þá á hvaða leik? 

-Hvernig var sú upplifun? 

15. Hvenær byrjaðir þú að finna fyrir keppni innan fótboltans? 

16. Fannst þér mikilvægt að velja ákveðið númer aftan á treyjuna fyrir 

keppnisleik? 

-Hvaða númer þá? Og afhverju? 

-Fékkstu alltaf þitt númer? 

17. Hver er þín skilgreining á einelti? 

18. Varstu var við einhverskonar einelti á fótboltaæfingum? 

-Klefanum? 

-Rútu? 

-Leiðinni á æfingu? 

-Leiðinni heim af æfingu? 

19. Hverjir voru að leggja í einelti? 

20. Hvar átti eineltið sér stað? 

21. Hefur þú verið lagður í einelti? 

22. Hefur þú lagt aðra í einelti? 

23. Hvað varstu gamall þegar þú lagðir í einelti? 

24. Varstu gripinn fyrir að hafa lagt í einelti? 
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-Ef að þú varst gripinn hver var það og hvað gerði hann? 

25. Hvað myndir þú telja að þú hafir lært í gegnum fótbolta? 

26. Hvernig myndir þú lýsa hinum týpiska fótboltamanni? 

 


