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Ágrip	  

Regluleg	  hreyfing	  er	  afar	  mikilvæg	  fyrir	  heilsu	  okkar	  allra	  og	  ætti	  að	  eiga	  sinn	  fasta	  sess	  
í	  daglegu	  lífi	  og	  lífstíl.	  Fyrir	  börn	  og	  unglinga	  hefur	  hún	  afar	  jákvæð	  og	  margþætt	  áhrif.	  

Skipulagt	  íþróttastarf	  inniheldur	  vissulega	  hreyfingu	  en	  aðrir	  þættir	  þess	  eins	  og	  

forvarnir,	  uppeldisleg-‐	  og	  félagsleg	  gildi	  vega	  síður	  en	  svo	  minna.	  Jákvæð	  þróun	  er	  að	  
þátttaka	  ungmenna	  á	  Íslandi	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  er	  að	  aukast	  en	  brottfallið	  er	  

ennþá	  töluvert,	  mest	  er	  það	  á	  unglingsárunum	  og	  stelpur	  heltast	  frekar	  úr	  lestinni	  en	  

strákar.	  Það	  sem	  er	  líka	  umhugsunarvert	  er	  að	  meirihluti	  ungmenna	  nær	  ekki	  
ráðlögðum	  hreyfiviðmiðum	  á	  degi	  hverjum.	  Markmið	  rannsóknarinnar	  var	  að	  skoða	  

hvaða	  áhrifaþættir	  liggja	  að	  baki	  brottfalli	  ungmenna	  úr	  íþróttum	  og	  hvaða	  viðhorf	  og	  

hugmyndir	  ungmennin	  sjálf	  hafa	  um	  brottfallið.	  Einnig	  var	  skoðað	  hvort	  að	  þau	  
ungmenni	  sem	  að	  hættu	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  hefðu	  farið	  að	  stunda	  einhverja	  aðra	  

hreyfingu	  eða	  íþrótt.	  	  

Rannsóknaraðferðin	  var	  eigindleg	  og	  notuð	  var	  sögulokaaðferð	  (Story	  Completion	  

method)	  við	  gagnaöflun.	  Skoðuð	  voru	  viðhorf	  og	  hugmyndir	  10	  stelpna	  og	  10	  stráka	  á	  
aldrinum	  15-‐18	  ára	  á	  Akureyri	  um	  brottfall	  ungmenna	  úr	  íþróttum.	  Þátttakendur	  voru	  ýmist	  

enn	  í	  skipulagðri	  íþróttaiðkun	  eða	  hætt	  og	  komu	  úr	  fjölbreyttum	  íþróttum,	  einstaklings-‐	  og	  
hópíþróttum.	  Einnig	  svöruðu	  ungmennin	  bakgrunnsblaði.	  	  

Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  benda	  til	  þess	  að	  áhugaleysi	  sé	  stærsti	  áhættuþátturinn	  

þegar	  kemur	  að	  brottfalli	  ungmenna	  úr	  skipulögðum	  íþróttum.	  Áhugaleysið	  verður	  til	  vegna	  

margra,	  mismunandi	  og	  stundum	  samvinnandi	  þátta.	  Þar	  má	  helst	  nefna	  pressu	  og	  kröfur,	  
æfingaálag,	  tímaskort,	  að	  hafa	  annað	  að	  gera,	  vini	  utan	  íþróttanna,	  áhrif	  foreldra	  og	  þjálfara.	  

Athyglisverður	  vinkill	  kom	  fram	  í	  gögnunum	  um	  að	  aukið	  álag	  sem	  stytting	  framhaldsskólans	  

hefur	  á	  ungmennin	  sé	  einnig	  áhrifaþáttur	  fyrir	  brottfall.	  Kynjamunur	  kom	  skýrt	  fram	  í	  
sambandi	  við	  stuðning	  og	  hvatningu	  við	  íþróttaiðkunina	  en	  stelpur	  vantar	  stuðning	  og	  

jákvæðara	  viðmót	  við	  sína	  íþróttaiðkun.	  Samkvæmt	  bakgrunnsblöðum	  þá	  héldu	  þau	  

ungmenni	  sem	  hættu	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  áfram	  að	  hreyfa	  sig	  með	  einhverjum	  hætti	  

eftir	  brottfallið	  sem	  er	  jákvætt.	  	  
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Abstract	  

Dropout	  from	  organized	  sports	  among	  adolescents	  –	  ideas	  and	  attitudes	  of	  young	  
people	  in	  Akureyri.	  	  

Regular	  physical	  activity	  is	  very	  important	  for	  our	  health	  and	  should	  be	  a	  vital	  part	  of	  

everyday	  life	  and	  lifestyle.	  For	  children	  and	  adolescents	  it	  has	  a	  very	  positive	  and	  
multifaceted	  effect.	  Organized	  sports	  certainly	  contain	  movement	  but	  other	  factors	  such	  as	  

preventive	  measures,	  educational	  and	  social	  values	  weigh	  just	  as	  much.	  The	  positive	  trend	  is	  

that	  the	  participation	  of	  young	  people	  in	  Iceland	  in	  organized	  sports	  is	  increasing,	  but	  the	  
dropout	  is	  still	  pretty	  common,	  mostly	  in	  adolescents,	  and	  girls	  are	  more	  so	  than	  boys.	  What	  

is	  also	  considerable	  is	  that	  the	  majority	  of	  young	  people	  do	  not	  reach	  the	  recommended	  

daily	  physical	  activity	  goals.	  The	  aim	  of	  the	  study	  was	  to	  examine	  the	  impact	  factors	  behind	  
the	  dropout	  of	  athletes	  from	  sport	  and	  the	  beliefs	  and	  ideas	  of	  the	  young	  people	  themselves	  
about	  the	  dropout.	  It	  was	  also	  examined	  whether	  the	  adolescents	  who	  dropped	  out	  of	  

organized	  sports	  had	  been	  engaged	  in	  any	  other	  physical	  activity	  or	  sport.	  

The	  research	  method	  was	  qualitative	  and	  the	  story	  completion	  method	  was	  used	  to	  

collect	  data.	  Views	  and	  ideas	  of	  10	  girls	  and	  10	  boys	  aged	  15-‐18	  in	  Akureyri	  were	  studied	  for	  
the	  dropout	  of	  adolescents	  from	  organized	  sports.	  Some	  participants	  were	  still	  participating	  

in	  organized	  sports	  while	  others	  had	  dropped	  out,	  they	  came	  from	  different	  background	  in	  
sports,	  both	  individual	  and	  group	  sports.	  The	  adolescents	  also	  answered	  some	  background	  
questions.	  

The	  results	  of	  the	  study	  indicate	  that	  lack	  of	  interest	  is	  the	  biggest	  risk	  factor	  for	  
dropout	  among	  adolescents	  in	  organized	  sports.	  The	  lack	  of	  interest	  is	  due	  to	  many,	  

different	  and	  sometimes	  cooperative	  factors.	  These	  factors	  included	  pressures	  and	  

demands,	  workout	  intensity,	  lack	  of	  time,	  having	  other	  things	  to	  do,	  friends	  outside	  the	  
sports,	  the	  influence	  of	  parents	  and	  coaches.	  An	  interesting	  point	  was	  noted	  in	  the	  data	  that	  

the	  increased	  strain	  that	  the	  shortening	  of	  secondary	  school	  has	  on	  adolescents	  is	  also	  a	  

factor.	  Gender	  differences	  were	  clearly	  expressed	  about	  support	  and	  encouragement	  to	  the	  
sport	  participation,	  but	  girls	  lack	  support	  and	  a	  positive	  attitude	  to	  their	  sports.	  According	  to	  

the	  background	  questions	  adolescents	  who	  dropped	  out	  of	  organized	  sports	  continued	  some	  

physical	  activity,	  which	  is	  positive.	  
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1 Inngangur	  	  

Nú	  á	  dögum	  er	  kyrrseta	  orðin	  stór	  þáttur	  af	  tilveru	  okkar	  og	  tekur	  því	  miður	  stóra	  sneið	  
af	  hreyfingarskammti	  fólks	  daglega.	  Ungmenni	  eru	  þar	  ekki	  undanskilin	  en	  tíminn	  sem	  

þau	  verja	  á	  degi	  hverjum	  fyrir	  framan	  einhvers	  konar	  skjá	  í	  kyrrsetu	  er	  	  umtalsverður.	  

Sem	  dæmi	  má	  nefna	  að	  eyðir	  meirihluti	  15	  ára	  ungmenna	  yfir	  þremur	  klukkustundum	  
á	  dag	  eingöngu	  í	  sjónvarpsáhorf	  um	  helgar	  (Nanna	  Ýr	  Arnardóttir,	  2008).	  Það	  kemur	  því	  

ekki	  á	  óvart	  að	  ungmennin	  eru	  upp	  til	  hópa	  ekki	  að	  ná	  þeim	  hreyfiviðmiðum	  sem	  

ráðlögð	  eru	  til	  að	  viðhalda	  góðri	  heilsu	  (Kristján	  Þór	  Magnússon,	  Sigurbjörn	  Árni	  
Arngrímsson,	  Þórarinn	  Sveinsson	  og	  Erlingur	  Jóhannsson,	  2011,	  bls.	  75-‐80).	  Skipulagt	  

íþróttastarf	  spilar	  stórt	  hlutverk	  þegar	  kemur	  að	  hreyfingu,	  heilsu,	  líðan,	  forvörnum	  og	  

uppeldislegum	  gildum	  en	  rannsóknir	  sýna	  jákvæð	  tengsl	  á	  milli	  þátttöku	  í	  skipulögðu	  
íþróttastarfi	  og	  heilsu,	  líðan,	  þreks	  og	  almennt	  góðra	  lifnaðarhátta	  (Pate,	  Trost,	  Levin	  

og	  Dowda,	  2000).	  Íþróttastarfið	  leggur	  áherslu	  á	  líkamlegt	  hreysti	  og	  heilsu	  til	  að	  ná	  

árangri	  sem	  dregur	  úr	  áhættuhegðun	  og	  örvar	  hollustuhegðun	  iðkenda	  (Vilhjalmsson	  
og	  Thorlindsson,	  1992).	  Þátttaka	  ungmenna	  hér	  á	  landi	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  er	  

jafnt	  og	  þétt	  að	  aukast	  sem	  er	  afar	  jákvæð	  þróun.	  Strákar	  eru	  enn	  líklegri	  til	  að	  taka	  
þátt	  en	  þátttaka	  meðal	  stelpna	  er	  að	  styrkjast.	  Stelpurnar	  eru	  í	  meirihluta	  þegar	  kemur	  

að	  brottfalli	  úr	  starfinu.	  Hámarks	  þátttaka	  ungmennanna	  er	  í	  sjöunda	  bekk	  en	  svo	  
dregur	  því	  miður	  úr	  þátttökunni	  á	  næstu	  árum	  (Viðar	  Halldórsson,	  2014).	  	  

Viðfangsefni	  rannsóknarinnar	  er	  brottfall	  ungmenna	  úr	  íþróttum	  en	  markmið	  hennar	  

er	  að	  skoða	  hugmyndir	  og	  viðhorf	  til	  íþróttaþátttöku	  ungmenna	  út	  frá	  þeirra	  sjónahorni.	  
Kanna	  hvaða	  sýn	  þau	  hafa	  á	  brottfall	  úr	  íþróttum.	  Hvað	  er	  það	  sem	  hefur	  áhrif	  á	  þau	  og	  

þeirra	  íþróttaiðkun?	  Hvaða	  þættir	  stuðla	  að	  því	  að	  þau	  haldi	  iðkun	  sinni	  áfram	  og	  hvaða	  

þættir	  ýta	  undir	  brottfall?	  Þó	  þetta	  viðfangsefni	  sé	  ekki	  nýtt	  af	  nálinni	  tel	  ég	  að	  frekari	  
rannsóknir	  á	  þessu	  sviði	  séu	  nauðsynlegar	  þar	  sem	  íþróttir	  eru	  svo	  áhrifamikill	  og	  stór	  partur	  

af	  þjóðfélaginu	  okkar	  og	  daglegu	  lífi	  stórs	  hóps	  ungmenna.	  Brottfall	  ungmenna	  úr	  íþróttum	  

er	  viðfangsefni	  sem	  er	  mikið	  rætt	  innan	  íþróttastarfsins	  og	  íþróttahreyfingarinnar,	  Íþrótta-‐	  og	  
Ólympíusamband	  Íslands	  (ÍSÍ)	  og	  Ungmennafélag	  Íslands	  (UMFÍ),	  en	  einnig	  er	  þetta	  títt	  

umfjöllunarefni	  úti	  í	  samfélaginu	  þar	  sem	  það	  snertir	  svo	  marga.	  Rannsóknarspurningin	  sem	  

leita	  á	  svara	  við	  með	  rannsókninni	  er,:„hvaða	  viðhorf	  og	  hugmyndir	  hafa	  ungmenni	  um	  

brottfall	  úr	  íþróttum?“	  Það	  er	  dýrmætt	  að	  hafa	  vitneskju	  um	  hvaða	  áhrifaþættir	  vega	  þyngst	  í	  	  

brottfalli	  ungmenna	  úr	  íþróttum	  en	  þá	  getur	  íþróttahreyfingin,	  þjálfarar,	  foreldrar,	  skólarnir	  
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og	  samfélagið	  í	  heild	  unnið	  að	  því	  að	  bæta	  það	  sem	  hægt	  er	  og	  haldið	  betur	  utan	  um	  

ungmenni	  í	  skipulagðri	  íþróttaiðkun.	  

Vísindalegt	  gildi	  rannsóknarinnar	  er	  að	  mun	  fleiri	  megindlegar	  rannsóknir	  hafa	  verið	  

gerðar	  um	  viðfangsefnið	  en	  með	  eigindlegri	  rannsóknaraðferð	  er	  hægt	  að	  fara	  meira	  í	  

dýptina	  og	  leggja	  meiri	  áherslu	  á	  samhengið.	  Með	  því	  gætu	  tengslin	  á	  milli	  áhrifaþáttanna	  

komið	  betur	  í	  ljós	  því	  eins	  fjölþætt	  viðfangefni	  og	  þetta	  er,	  er	  ólíklegt	  að	  það	  sé	  aðeins	  

eitthvað	  eitt	  sem	  leiði	  til	  brottfalls	  einstaklings	  úr	  íþróttum.	  Eins	  væri	  hægt	  að	  fá	  betri	  

útskýringar	  á	  ýmsum	  áhrifaþáttum	  eins	  og	  „þetta	  var	  ekki	  lengur	  gaman“.	  Hvað	  felst	  í	  því?	  

Hvað	  veldur	  því?	  Ég	  hef	  ekki	  fundið	  rannsókn	  sem	  notar	  sögulokaaðferðina	  (Story	  
Completion	  method)	  við	  gagnaöflun	  á	  þessu	  viðfangsefni	  svo	  með	  því	  að	  nota	  öðruvísi	  nálgun	  

gætu	  nýjar	  hliðar	  viðfangsefnisins	  komið	  í	  ljós.	  Hagnýtt	  gildi	  rannsóknarinnar	  er	  að	  

niðurstöður	  hennar	  ættu	  að	  nýtast	  til	  þess	  að	  reyna	  að	  styrkja	  verndandi	  þætti	  fyrir	  
íþróttaiðkun	  ungmenna	  og	  draga	  úr	  áhættuþáttum	  fyrir	  brottfalli.	  Það	  hefur	  mikið	  

samfélagslegt	  og	  uppeldislegt	  gildi	  að	  halda	  ungmennum	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  og	  til	  

mikils	  að	  vinna	  út	  frá	  lýðheilsulegum	  markmiðum.	  

Sjálf	  hef	  ég	  mikinn	  áhuga	  á	  íþróttum,	  hreyfingu	  og	  heilsu	  og	  er	  með	  B.S.	  í	  íþrótta-‐	  og	  

heilsufræði	  frá	  Háskóla	  Íslands.	  Ég	  hef	  stundað	  skipulagðar	  íþróttir	  frá	  unga	  aldri	  bæði	  hóp-‐	  
og	  einstaklingsíþróttir,	  hef	  þjálfað	  börn	  og	  ungmenni	  og	  líf	  mitt	  snúist	  heilmikið	  um	  heim	  

íþróttanna.	  Ég	  hef	  mætt	  ýmsu	  mótlæti	  sem	  oft	  vill	  fylgja	  íþróttaiðkun	  eins	  og	  meiðslum,	  fá	  
lítinn	  spilatíma,	  ná	  ekki	  markmiðum	  og	  standa	  í	  stað.	  Ég	  hef	  einnig	  upplifað	  gleðina,	  stóru	  og	  

litlu	  sigrana,	  stoltið	  sem	  fylgir	  því	  að	  bera	  fyrirliðabandið,	  ná	  árangri	  og	  settum	  markmiðum.	  

Ég	  hef	  hef	  lært	  að	  vinna	  og	  tapa,	  lært	  að	  hugsa	  um	  líkama	  og	  sál,	  skuldbundið	  mig	  og	  tíma	  
minn	  í	  íþróttaiðkunina,	  uppskorið	  eftir	  erfiði	  æfingatímabils,	  fórnað	  ýmsum	  viðburðum	  fyrir	  

æfingar	  eða	  keppnir	  og	  eignast	  marga	  af	  mínum	  bestu	  vinum.	  Þátttaka	  mín	  í	  skipulögðu	  

íþróttastarfi	  mótaði	  að	  miklu	  leyti	  þá	  persónu	  sem	  ég	  hef	  að	  geyma	  í	  dag	  og	  þann	  lífsstíl	  sem	  

ég	  hef	  tileinkað	  mér	  en	  sem	  dæmi	  þá	  drekk	  ég	  ekki	  áfengi	  eða	  reyki	  og	  hef	  aldrei	  gert.	  Þegar	  
ég	  fer	  að	  velta	  því	  fyrir	  mér	  þá	  nýti	  ég	  mér	  ótrúlega	  margt	  sem	  ég	  hef	  lært	  eða	  upplifað	  úr	  

íþróttaiðkun	  minni	  í	  daglegu	  lífi.	  Ég	  geri	  mér	  því	  grein	  fyrir	  hvaða	  reynsluheim	  ég	  fer	  með	  inn	  
í	  þessa	  rannsókn	  og	  að	  í	  mínum	  huga	  sé	  þátttaka	  ungmenna	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  afar	  

mikilvæg.	  

Í	  þessari	  rannsókn	  eru	  skipulagðar	  íþróttir	  skilgreindar	  sem	  regluleg	  íþróttaiðkun	  hjá	  

íþróttafélagi	  undir	  stjórn	  þjálfara.	  Skilgreiningin	  sem	  notuð	  er	  fyrir	  brottfall	  úr	  íþróttum	  er	  í	  
hnotskurn	  sama	  skilgreining	  og	  ÍSÍ	  notar.	  Það	  telst	  til	  brottfalls	  ef	  einstaklingur	  hættir	  iðkun	  á	  

íþróttagreininni	  sem	  hann	  er	  að	  stunda	  óháð	  því	  hvort	  hann	  fer	  að	  æfa	  aðra	  skipulagða	  

íþrótt,	  stunda	  íþróttaiðkun	  upp	  á	  eigin	  spýtur	  eða	  hættir	  alveg	  íþróttaiðkun	  (Íþrótta-‐	  og	  
Ólympíusamband	  Íslands,	  2004).	  



	  

11	  

Uppbygging	  ritgerðarinnar	  er	  á	  þann	  hátt	  að	  fyrst	  er	  fræðilegur	  bakgrunnur	  þar	  sem	  

stiklað	  er	  á	  stóru	  um	  mikilvægi	  hreyfingar,	  kyrrsetu,	  hreyfiráðleggingar,	  forvarnargildi	  íþrótta	  
og	  skipulagt	  íþróttastarf.	  Loks	  er	  fjallað	  um	  rannsóknir	  á	  brottfalli	  ungmenna	  úr	  íþróttum.	  

Síðan	  kemur	  að	  rannsóknarhlutanum	  en	  þá	  er	  fyrstur	  kafli	  um	  aðferðir.	  Rannsóknarsnið	  

kynnt	  sem	  og	  þátttakendur,	  rannsóknarspurning	  lögð	  fram	  og	  skýrt	  frá	  gagnaöflun	  og	  
greiningu.	  Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  eru	  svo	  kynntar	  og	  þær	  ræddar	  í	  umræðukafla.	  Í	  

lokaorðum	  er	  síðan	  meginefni	  ritgerðarinnar	  dregið	  saman.	  	  
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2 Fræðilegur	  bakgrunnur	  

2.1 Mikilvægi	  hreyfingar	  
Hreyfing	  er	  mikilvæg	  fyrir	  okkur	  öll	  og	  er	  ein	  af	  undirstöðuatriðum	  fyrir	  heilbrigði	  sálar	  

og	  líkama	  (Fertman	  og	  Allensworth,	  2010).	  Skilgreiningin	  á	  hreyfingu	  almennt	  er	  öll	  
vinna	  beinagrindarvöðva	  sem	  eykur	  orkunotkun	  meira	  heldur	  en	  í	  hvíld	  (Caspersen,	  

Powell	  og	  Christenson,	  1985).	  Það	  falla	  því	  alls	  kyns	  verk	  og	  athafnir	  daglegs	  lífs	  undir	  

hreyfingu.	  Ýmsar	  ákvarðanir	  okkar	  geta	  ýtt	  undir	  aukna	  hreyfingu	  yfir	  daginn	  þó	  við	  
séum	  ekki	  endilega	  að	  eyða	  miklum	  auka	  tíma	  í	  það	  eða	  hugsum	  það	  beint	  sem	  æfingu,	  

til	  dæmis	  að	  taka	  stigann	  í	  staðinn	  fyrir	  lyftuna.	  Regluleg	  hreyfing	  minnkar	  líkur	  á	  all	  

flestum	  ósmitbærum	  sjúkdómum	  s.s.	  hjartasjúkdómum,	  ofþyngd	  og	  offitu,	  
heilablóðföllum,	  sykursýki	  af	  tegund	  tvö,	  sumum	  krabbameinstegundum	  og	  þunglyndi	  
(World	  Health	  Organization,	  2017).	  Hreyfing	  spilar	  því	  lykilhlutverk	  fyrir	  heilsuna,	  

vellíðan,	  líkamlegt	  hreysti	  og	  bætt	  lífsgæði	  yfir	  höfuð	  (Lýðheilsustöð,	  2008).	  

Allt	  er	  betra	  en	  ekkert,	  það	  er	  alltaf	  betra	  að	  hreyfa	  sig	  þó	  svo	  að	  það	  sé	  í	  litlu	  magni	  

heldur	  en	  að	  hreyfa	  sig	  ekkert.	  Öll	  hreyfing	  hefur	  áhrif.	  Best	  er	  þó	  að	  hreyfingin	  sé	  regluleg	  
og	  fjölbreytt.	  Ef	  fjölbreytileiki	  er	  í	  hreyfingunni	  reynir	  hún	  á	  fleiri	  þætti	  líkamlegrar	  hreysti	  svo	  

sem	  styrk	  vöðvanna,	  þol	  eða	  afkastagetu	  lungna,	  hjarta-‐	  og	  æðakerfis,	  liðleika,	  samhæfingu	  
og	  viðbragð.	  Fyrir	  og	  á	  kynþroskaskeiði	  er	  hreyfing	  sem	  er	  kröftug	  og	  reynir	  á	  beinin	  mjög	  
mikilvæg	  fyrir	  beinmyndun	  og	  beinþéttni.	  Hreyfing	  losar	  um	  líkamlega	  og	  andlega	  spennu,	  

liðamót	  liðkast,	  líkaminn	  fær	  næringarefni	  og	  súrefni	  og	  losar	  sig	  við	  úrgangsefni	  
(Lýðheilsustöð,	  2008).	  	  

Fyrir	  börn	  og	  unglinga	  hefur	  hreyfing	  vissulega	  jákvæð	  áhrif	  á	  heilsu,	  vöxt	  og	  þroska,	  

hún	  eykur	  hreyfifærni	  og	  bætir	  líkamshreysti	  en	  einnig	  er	  talið	  að	  hún	  efli	  sjálfstraust	  (Slater	  
og	  Tiggemann,	  2011,	  bls.	  455).	  Íþróttir	  og	  hreyfing	  barna	  og	  unglinga	  er	  líka	  talin	  hafa	  jákvæð	  

áhrif	  á	  námsárangur,	  mataræði	  og	  dragi	  úr	  offitu	  (Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir,	  Álfgeir	  Logi	  

Kristjánsson	  og	  Allegrante,	  2006).	  Einnig	  hafa	  rannsóknir	  leitt	  í	  ljós	  jákvæð	  áhrif	  íþrótta	  á	  
svefn	  og	  svefnvenjur	  ungmenna	  (Taras	  og	  Potts-‐Datema,	  2005).	  Tengsl	  eru	  líka	  á	  milli	  virkni	  

heilans	  og	  hreyfingar.	  Hreyfing	  og	  þá	  helst	  þolþjálfun	  er	  afar	  mikilvægur	  hlekkur	  þegar	  

heilinn	  er	  að	  þroskast	  til	  að	  hámarka	  virkni	  hans	  og	  vitsmunagetu	  barnsins	  (Chaddock,	  

Pontifex,	  Hillman	  og	  Kramer,	  2010).	  Með	  áhrifum	  sínum	  á	  heilann	  getur	  hreyfing	  líka	  

minnkað	  líkurnar	  á	  fíkniefnanotkun	  en	  hreyfingin	  getur	  komið	  í	  staðinn	  fyrir	  ákveðna	  
neysluhegðun	  þar	  sem	  ungmennin	  sækjast	  ekki	  jafn	  mikið	  í	  áhrif	  fíkniefnanna	  (Posner	  og	  
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Rothbart,	  2009).	  Hollt	  mataræði	  og	  hreyfing	  helst	  í	  hendur	  við	  það	  að	  ungmennin	  séu	  

heilsuhraustari,	  með	  færri	  hegðunarvandamál	  og	  gengur	  betur	  í	  skóla	  en	  þau	  sem	  hreyfa	  sig	  
lítið	  og	  borða	  óhollara	  fæði	  (Shi,	  Tubb,	  Fingers,	  Chen	  og	  Caffrey,	  2011).	  Ef	  börn	  og	  unglingar	  

hafa	  jákvæða	  upplifun	  og	  reynslu	  af	  hreyfingu	  eru	  auknar	  líkur	  á	  að	  þau	  velji	  sér	  lífstíl	  sem	  

inniheldur	  hreyfingu	  þegar	  á	  fullorðinsár	  er	  komið	  (Lýðheilsustöð,	  2008).	  	  

2.2 Kyrrseta	  	  
Frá	  örófi	  alda	  hefur	  hreyfing	  verið	  ein	  af	  grundvallarathöfnun	  mannsins	  en	  síðustu	  ár	  

og	  áratugi	  hefur	  orðið	  afar	  hröð	  tækniþróun	  sem	  hefur	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  daglega	  
hreyfingu	  landans.	  Á	  árum	  áður	  kröfðust	  ýmsar	  athafnir	  í	  daglegu	  lífi	  hreyfingar	  sem	  

dæmi	  að	  komast	  á	  milli	  staða	  og	  það	  krafðist	  oft	  mikillar	  líkamlegrar	  áreynslu	  að	  hafa	  í	  

sig	  og	  á.	  Nú	  notar	  fólk	  að	  mestu	  leyti	  vélknúin	  farartæki	  fyrir	  samgöngur	  sem	  og	  hin	  
ýmsu	  tæki	  og	  tól	  létta	  fólki	  störfin	  heima	  við	  sem	  og	  úti	  á	  vinnumarkaðnum	  

(Lýðheilsustöð,	  2008,	  bls.4).	  Frítímanum	  er	  einnig	  varið	  á	  annan	  hátt	  en	  áður	  og	  er	  

mikil	  hluti	  hans	  notaður	  í	  að	  horfa	  á	  skjá	  hvort	  sem	  það	  er	  sími,	  tölva	  eða	  sjónvarp	  

(Grøntved	  og	  Hu,	  2011).	  Mikilvægi	  hreyfingar	  hefur	  því	  aukist	  í	  gegnum	  tíðina	  og	  hefur	  
líklega	  aldrei	  verið	  meiri	  en	  nú	  þar	  sem	  kyrrseta	  einkennir	  nútímasamfélagið	  

(Guttmann,	  2004).	  

Sofa,	  liggja,	  sitja	  og	  horfa	  á	  sjónvarp	  eru	  allt	  dæmi	  um	  kyrrsetu.	  Skilgreiningin	  á	  

kyrrsetu	  eru	  athafnir	  þegar	  orkunotkunin	  fer	  lítið	  yfir	  hvíldarorkunotkunina	  (Pate,	  O	  ́Neill	  og	  

Lobelo,	  2008).	  Í	  æskulýðsrannsókninni	  „Ungt	  fólk“	  frá	  2014	  var	  tölvu-‐	  og	  netnotkun	  nemenda	  

í	  8.,	  9.,	  og	  10.	  bekk	  skoðuð.	  Þar	  kom	  meðal	  annars	  fram	  að	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  horfðu	  
43,7%	  nemenda	  að	  jafnaði	  á	  degi	  hverjum	  í	  1/2	  -‐	  1	  klst.	  á	  myndir,	  þætti	  eða	  myndbönd	  í	  

sjónvarpi	  eða	  tölvu	  og	  43,6%	  á	  landsbyggðinni.	  Þegar	  spurt	  var	  út	  í	  hversu	  miklum	  tíma	  þau	  

vörðu	  að	  jafnaði	  á	  netinu	  á	  samskiptamiðlum	  (t.d.	  Facebook,	  Instgram,	  Snapchat	  og	  Twitter)	  

á	  hverjum	  degi	  svöruðu	  flestir	  nemendur	  1/2	  	  -‐	  1	  klst,	  45%	  nemenda	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  
og	  46,5%	  á	  landsbyggðinni.	  Einnig	  var	  spurt	  út	  í	  spilun	  tölvuleikja	  á	  degi	  hverjum	  og	  

netnotkun	  utan	  tölvuleikja	  og	  samskiptamiðla	  (Hrefna	  Pálsdóttir	  o.fl.,	  2014).	  Allt	  eru	  þetta	  
athafnir	  sem	  ýta	  undir	  kyrrsetu	  ungmennanna.	  Niðurstöður	  nýlegrar	  yfirlitsgreinar	  um	  

kyrrsetuhegðun	  barna	  og	  unglinga	  sýndu	  að	  skjátími	  tengist	  slæmum	  niðurstöðum	  úr	  

heilsufarsmælingum,	  slæmri	  líkamssamsetningu,	  minna	  þreki,	  lægra	  sjálfstrausti	  og	  slæmri	  

samfélagslegri	  hegðun	  (Carson	  o.fl.,	  2016).	  

Rannsókn	  sem	  framkvæmd	  var	  í	  níu	  Evrópulöndum,	  þar	  á	  meðal	  Íslandi,	  á	  9-‐14	  ára	  

börnum	  sýndi	  kynjamun	  varðandi	  kyrrsetu	  og	  hreyfingu	  og	  tengsl	  þeirra	  við	  ofþyngd.	  

Strákarnir	  vörðu	  meiri	  tíma	  í	  bæði	  kyrrsetu	  og	  hreyfingu	  heldur	  en	  stelpurnar.	  Meðal	  
strákanna	  var	  það	  óheilbrigt	  hegðunarmynstur	  sem	  hafði	  mestu	  tengslin	  við	  ofþyngd	  en	  á	  
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meðal	  stelpnanna	  vóg	  kyrrsetuhegðunin	  þyngra	  en	  hreyfingin	  í	  tengslum	  við	  ofþyngdina.	  

Mikið	  sjónvarpsáhorf	  og	  lítil	  hreyfing	  höfðu	  bein	  áhrif	  á	  auknar	  líkur	  á	  ofþyngd	  meðal	  
barnanna	  (Velde	  o.fl.,	  2007).	  Ofþyngd	  er	  það	  sem	  flestir	  tengja	  við	  kyrrsetu	  enda	  er	  þessi	  

aukna	  kyrrsetuhegðun	  nútímasamfélagsins	  talin	  vera	  ein	  helsta	  ástæðan	  fyrir	  þessari	  miklu	  

aukningar	  ofþyngdar	  í	  dag	  (Must	  og	  Tybor,	  2005).	  	  

Aukin	  kyrrseta	  og	  líkamsfitusöfnun	  hjá	  grunnskólabörnum	  skapar	  hættu	  á	  ýmsum	  

langvinnum	  heilsufarsvandamálum	  eins	  og	  háum	  blóðþrýstingi,	  hárri	  blóðfitu	  og	  sykursýki	  en	  

einnig	  ýmsum	  félags-‐	  og	  hegðunarvandamálum	  (Carson	  o.fl.,	  2016)	  sem	  og	  auknum	  líkum	  á	  

bak-‐	  hálsvandamálum	  (King	  ofl.,	  2011).	  Kyrrseta	  hefur	  einnig	  slæm	  áhrif	  á	  aðra	  líffræðilega	  
þætti	  eins	  og	  blóðflæði	  og	  útvíkkun	  æða	  (De	  Groot	  o.fl.,	  2003)	  en	  skert	  blóðflæði	  leiðir	  til	  

óæskilegs	  umhverfis	  innan	  æðaveggja	  en	  það	  getur	  haft	  slæmar	  afleiðingar,	  svo	  sem	  

uppsöfnun	  fituskella,	  blóðsegamyndun	  við	  æðaveggi	  og	  minnkað	  þar	  með	  flæði	  
næringarefna	  til	  mikilvægra	  líffæra	  (Thijssen,	  Green	  og	  Hopman,	  2011).	  

Svo	  virðist	  sem	  kyrrsetuhegðun	  byrji	  að	  þróast	  á	  fyrstu	  árunum	  í	  grunnskóla.	  Þeir	  

einstaklingar	  sem	  eyddu	  mestum	  tíma	  í	  kyrrsetu	  sem	  börn	  gerðu	  það	  líka	  sem	  unglingar	  

(Janssen	  o.fl.,	  2016)	  en	  kyrrsetuhegðun	  sem	  byrjar	  í	  barnæsku	  myndar	  grunn	  fyrir	  sams	  
konar	  hegðun	  þegar	  komið	  er	  á	  fullorðinsár	  (Biddle,	  Pearson,	  Ross	  og	  Braithwaite,	  2010).	  Það	  
þarf	  því	  að	  byrja	  öflugt	  forvarnarstarf	  gegn	  kyrrsetu	  strax	  frá	  unga	  aldri	  til	  þess	  að	  sporna	  við	  

þessari	  kyrrsetuaukningu	  hjá	  öllum	  börnum	  sem	  vefur	  utan	  á	  sig	  og	  verður	  að	  lífstíl	  hjá	  
einstaklingnum.	  	  

2.3 Hreyfiráðleggingar	  
Alþjóðaheilbrigðisstofnunin	  (WHO)	  gefur	  út	  viðmið	  fyrir	  hreyfingu	  til	  þess	  að	  viðhalda	  
góðri	  heilsu	  sem	  Embætti	  landlæknis	  styðst	  við	  í	  hreyfiráðleggingunum	  hér	  á	  landi	  
(Lýðheilsustöð,	  2008).	  Mælt	  er	  með	  að	  börn	  og	  unglingar	  hreyfi	  sig	  í	  að	  minnsta	  kosti	  

eina	  klukkustund	  á	  dag,	  af	  miðlungs	  til	  mikilli	  ákefð	  (Lýðheilsustöð,	  2008;	  World	  Health	  
Organization,	  2017).	  Ákefðin	  er	  hversu	  erfið	  hreyfingin	  er,	  hversu	  miklu	  álagi	  hún	  

veldur	  og	  hversu	  mikillar	  orku	  hún	  krefst.	  Hún	  miðast	  við	  hvern	  og	  einn	  en	  það	  sem	  

einum	  þykir	  létt	  hreyfing	  getur	  reynst	  öðrum	  mjög	  erfið.	  Viðmiðið	  fyrir	  miðlungserfiða	  
hreyfingu	  er	  að	  hreyfingin	  útheimti	  þrisvar	  til	  sex	  sinnum	  meiri	  orkunotkun	  en	  hvíld	  

gerir.	  Fyrir	  hreyfingu	  af	  mikilli	  ákefð,	  útheimtir	  hún	  meira	  en	  sex	  sinnum	  meiri	  orku	  en	  

hvíld	  (Lýðheilsustöð,	  2008).	  	  

Hreyfitímanum	  má	  skipta	  upp	  í	  styttri	  lotur	  yfir	  daginn.	  Lögð	  er	  áhersla	  á	  að	  

hreyfingin	  sé	  sem	  fjölbreyttust	  og	  reyni	  þar	  með	  á	  sem	  flesta	  þætti	  líkamlegrar	  hreysti,	  sem	  
dæmi	  þol,	  styrk,	  liðleika	  og	  samhæfingu.	  Mikilvægt	  er	  að	  finna	  hreyfingu	  við	  hæfi,	  sem	  

hentar	  getu	  og	  færni,	  og	  sem	  börnunum	  finnst	  skemmtileg.	  Jákvæð	  upplifun	  af	  hreyfingu	  
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hvetur	  þau	  til	  góðra	  hreyfivenja	  og	  með	  því	  að	  ná	  góðri	  hreyfifærni	  fá	  þau	  aukið	  sjálfstraust	  

og	  góðan	  grunn	  til	  að	  stunda	  fjölbreytta	  hreyfingu	  þegar	  þau	  vaxa	  úr	  grasi	  (Lýðheilsustöð,	  
2008).	  Áhugi	  og	  gleði	  eru	  því	  meginhugtök	  þegar	  kemur	  að	  hreyfingu	  og	  íþróttaiðkun.	  	  

Þegar	  rannsóknir	  eru	  skoðaðar	  þá	  kemur	  í	  ljós	  að	  íslensk	  börn	  og	  unglingar	  eru	  upp	  til	  

hópa	  ekki	  að	  ná	  að	  þessum	  daglega	  ráðlagða	  hreyfingarskammti.	  Börnin	  hreyfa	  sig	  einnig	  

minna	  eftir	  því	  sem	  þau	  verða	  eldri	  og	  þau	  hreyfa	  sig	  minna	  um	  helgar	  en	  á	  virkum	  dögum.	  

Það	  er	  munur	  á	  kynjunum	  en	  strákarnir	  hreyfa	  sig	  meira	  en	  stelpurnar	  og	  stelpurnar	  eru	  

síður	  í	  skipulögðum	  íþróttum	  og	  hætta	  fyrr	  (Lýðheilsustöð,	  2008).	  Niðurstöður	  rannsóknar	  

sem	  var	  gerð	  hér	  á	  landi	  á	  9	  og	  15	  ára	  börnum	  leiddu	  í	  ljós	  að	  aðeins	  5%	  9	  ára	  barna	  og	  tæp	  
9%	  15	  ára	  unglinga	  úrtaksins	  náðu	  að	  uppfylla	  hreyfiráðleggingarnar	  (Kristján	  Þór	  Magnússon	  

o.fl.,	  2011).	  Í	  rannsókn	  sem	  var	  gerð	  á	  Norðurlöndunum	  hreyfðu	  7-‐12	  ára	  íslensk	  og	  finnsk	  

börn	  sig	  mest	  en	  56%	  íslenskra	  barna	  hreyfðu	  sig	  í	  að	  minnsta	  kosti	  eina	  klukkustund	  á	  dag	  af	  
miðlungs	  erfiðri	  ákefð.	  Íslensku	  börnin	  voru	  einnig	  með	  minnsta	  skjátímann,	  í	  kringum	  tvær	  

til	  þrjár	  klukkustundir	  á	  dag,	  en	  samt	  sem	  áður	  var	  Ísland	  í	  samanburði	  við	  hin	  Norðurlöndin	  

með	  hæsta	  hlutfallið	  af	  börnum	  og	  fullorðnum	  í	  ofþyngd,	  39%,	  og	  offitu,	  19%	  (Rasmussen	  

o.fl.,	  2011).	  Í	  elstu	  bekkjum	  grunnskóla	  hér	  á	  landi	  hefur	  hlutfall	  þeirra	  ungmenna	  sem	  hreyfa	  
sig	  mikið	  aukist	  en	  á	  móti	  kemur	  að	  hlutfall	  ungmenna	  sem	  hreyfa	  sig	  lítið	  eða	  ekki	  neitt	  

hefur	  einnig	  aukist	  undanfarin	  ár	  (Eiðsdottir,	  Kristjansson,	  Sigfusdottir	  og	  Allegrante,	  2008).	  
Þetta	  er	  áhyggjuefni	  en	  samkvæmt	  WHO	  er	  ófullnægjandi	  hreyfing	  eða	  hreyfingarleysi	  talið	  
vera	  einn	  af	  stærstu	  áhættuþáttum	  dauða	  á	  heimsvísu	  (World	  Health	  Organization,	  2017).	  	  

Í	  skólaíþróttum	  í	  grunnskólum	  landsins	  er	  unnið	  með	  grunnþáttinn	  heilbrigði	  og	  

velferð	  en	  honum	  tilheyra	  þættirnir	  hreyfing,	  hvíld,	  næring,	  jákvæð	  sjálfsmynd,	  andleg	  
vellíðan,	  öryggi	  og	  hreinlæti	  sem	  dæmi	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013,	  

bls.23).	  Skólaíþróttir	  er	  skyldufag	  og	  samkvæmt	  viðmiðunarstundarskrá	  á	  hver	  bekkur	  að	  fá	  

120	  mínútur	  á	  viku	  í	  skólaíþróttum.	  Algengast	  er	  að	  skipta	  þessu	  í	  tvo	  íþróttatíma	  og	  einn	  

sundtíma	  40	  mínútur	  í	  senn	  á	  viku	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2012).	  Því	  ættu	  
nemendur	  að	  vera	  langt	  komnir	  með	  að	  uppfylla	  hreyfiráðleggingarnar	  þrjá	  daga	  vikunnar,	  

en	  hvað	  með	  hina	  fjóra?	  	  

Skólinn	  er	  þeirra	  vinnustaður	  ef	  svo	  má	  segja	  og	  þar	  verja	  þau	  miklum	  hluta	  tíma	  

hvers	  virks	  dags	  og	  stóran	  hluta	  skóladagsins	  eru	  þau	  í	  sitjandi	  stöðu.	  Það	  fer	  fram	  mikil	  

kyrrseta	  á	  skólatíma	  og	  eykst	  kyrrsetutíminn	  með	  hækkandi	  aldri	  nemenda	  (Dumith,	  Gigante,	  

Domingues	  og	  Kohl,	  2011).	  Það	  að	  hreyfa	  sig	  af	  meðal	  til	  mikilli	  ákefð	  á	  skólatíma	  virðist	  
hvetja	  til	  meiri	  hreyfingar	  út	  daginn	  (Sigmund,	  Sigmundová,	  Hamrik,	  og	  Madarásová	  

Gecková,	  2014).	  Samkvæmt	  aðalnámskrá	  á	  skólinn	  að	  leggja	  áherslu	  á	  markvisst	  

hreyfiuppeldi	  og	  byggja	  grunn	  fyrir	  líkamlega,	  andlega	  og	  félagslega	  velferð	  til	  frambúðar.	  
Skapa	  á	  öruggt	  og	  hvetjandi	  umhverfi	  til	  hreyfingar,	  fræða	  um	  hreyfingu	  og	  efla	  hreyfifærni	  



16	  

nemenda	  ekki	  einungis	  í	  íþróttakennslu	  heldur	  á	  þetta	  að	  skína	  í	  gegn	  í	  öllu	  skólastarfi	  

(Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2013,	  bls.23).	  Vanda	  þarf	  til	  verka	  því	  
grunnskólarnir	  hafa	  aðstæður	  til	  að	  móta	  og	  hafa	  áhrif	  á	  æsku	  landins.	  	  

Ekki	  er	  lögbundið	  að	  ganga	  menntaveginn	  áfram	  eftir	  grunnskólagöngu	  og	  hefja	  nám	  í	  

framhaldsskóla.	  Fyrir	  þá	  sem	  það	  velja	  taka	  almennt	  við	  lengri	  skóladagar,	  minna	  er	  um	  

uppbrot	  og	  heimanámið	  er	  meira.	  Einnig	  taka	  flestir	  framhaldsskólanemendur	  bílpróf	  og	  þar	  

með	  dettur	  oft	  út	  hreyfing	  sem	  fólst	  í	  því	  að	  koma	  sér	  á	  milli	  staða,	  svo	  sem	  í	  skólann.	  Í	  

kjölfarið	  eykst	  kyrrseta	  ungmennanna	  (Björn	  Hákon	  Sveinsson	  og	  Ólafía	  Helga	  Jónasdóttir,	  

2017).	  Aðalnámskrá	  fyrir	  leik,-‐	  grunn-‐	  og	  framhaldsskóla	  er	  gefin	  út	  með	  sameiginlegum	  
köflum	  til	  að	  skólar	  landsins	  myndi	  sem	  besta	  heild,	  til	  að	  samræmi	  sé	  í	  menntun	  upp	  

skólastigin	  og	  samfella	  sé	  í	  námi	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2015,	  bls.	  10).	  

Grunnþættirnir	  sem	  unnið	  er	  út	  frá	  eru	  því	  þeir	  sömu	  en	  þeir	  eru	  læsi,	  sjálfbærni,	  heilbrigði	  
og	  velferð,	  lýðræði	  og	  mannréttindi,	  jafnrétti	  og	  sköpun	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2015,	  bls.	  14).	  Framhaldsskólarnir	  búa	  svo	  hver	  og	  einn	  til	  og	  

gefa	  út	  sína	  námskrá	  sem	  tekur	  mið	  af	  lögum,	  reglugerðum	  og	  aðalnámskrá.	  Það	  sem	  

aðalnámskrá	  gefur	  út	  að	  allir	  skólar	  þurfi	  að	  uppfylla	  í	  tengslum	  við	  íþróttir,	  líkams-‐	  og	  
heilsurækt	  er	  að	  námsbrautir	  eiga	  að	  vera	  þannig	  upp	  settar	  að	  á	  hverrri	  önn	  gefist	  

nemendum	  kostur	  á	  að	  velja	  íþróttaáfanga.	  Í	  þeim	  áföngum	  á	  að	  leggja	  aðal	  áherslu	  á	  
fræðslu	  um	  um	  mikilvægi	  heilbrigðs	  lífernis,	  að	  nemendur	  tileinki	  sér	  aðferðir	  í	  heilsurækt	  og	  
gera	  þá	  meðvitaða	  um	  að	  þeir	  beri	  ábyrgð	  á	  heilsu	  sinni	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2016,	  bls.54).	  Þeir	  nemendur	  sem	  iðka	  skipulagðar	  íþróttir	  af	  
krafti	  samhliða	  námi	  geta	  óskað	  eftir	  undanþágu	  frá	  vissum	  áföngum	  eða	  hlutum	  af	  áföngum	  

í	  íþróttum,	  líkams-‐	  og	  heilsurækt	  hjá	  skólameistara	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  
2015,	  bls.	  79).	  Skólum	  er	  líka	  skylt	  að	  koma	  til	  móts	  við	  afreksíþróttafólk	  en	  keppnis-‐	  og	  
æfingaferðir	  eiga	  ekki	  að	  koma	  niður	  á	  einkunn	  þeirra	  fyrir	  skólasókn	  sem	  og	  reyna	  á	  eftir	  

fremsta	  megni	  að	  gefa	  þeim	  tækifæri	  til	  að	  ljúka	  lokaverkefnum	  og	  eða	  prófum	  ef	  ferðirnar	  
lenda	  á	  prófatíma	  (Mennta-‐	  og	  menningarmálaráðuneytið,	  2015,	  bls.	  80).	  	  

Aðalnámskráin	  er	  því	  frekar	  opin	  þegar	  kemur	  að	  íþróttum	  og	  hreyfingu	  og	  engir	  

skylduáfangar	  þurfa	  að	  vera	  í	  íþróttum	  eftir	  fyrsta	  árið.	  Það	  kemur	  þó	  fram	  að	  

framhaldsskólarnir	  skuli	  hvetja	  til	  heilsuræktar	  nemenda	  og	  heilbrigðs	  lífernis.	  Leggja	  áherslu	  

á	  forvarnir,	  kynheilbrigði,	  geðrækt	  og	  félagslegt	  heilbrigði	  nemenda	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2015,	  bls.	  71).	  Nú	  er	  búið	  að	  stytta	  framhaldsskólann,	  
hefðbundið	  framhaldsnám	  til	  stúdentsprófs,	  úr	  fjórum	  árum	  niður	  í	  þrjú	  ár.	  Hvaða	  áhrif	  sú	  

breyting	  hefur	  á	  hreyfingu,	  heilsu	  og	  íþróttaiðkun	  ungmennanna	  hefur	  ef	  til	  vill	  ekki	  enn	  

komið	  fyllilega	  í	  ljós.	  Þetta	  aukna	  álag	  sem	  fylgir	  styttingunni	  er	  þó	  talið	  valda	  meiri	  streitu	  
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hjá	  nemendum	  sem	  dregur	  úr	  námsánægju	  og	  eykur	  andlega	  og	  líkamlega	  vanlíðan	  (Jón	  Axel	  

Harðarsson,	  2017).	  	  

2.4 Forvarnargildi	  íþrótta	  
Ávinningurinn	  sem	  hreyfing	  hefur	  fyrir	  heilsuna	  er	  aðeins	  einn	  af	  mörgum	  sem	  

íþróttaþátttaka	  getur	  skilað.	  Skipulagt	  íþróttastarf	  er	  til	  dæmis	  ein	  besta	  forvörnin	  til	  

að	  halda	  börnum	  og	  ungmennum	  frá	  ýmis	  konar	  áhættuhegðun	  eins	  og	  áfengis-‐	  og	  

vímuefnaneyslu	  (Þórólfur	  Þórlindsson,	  Þorlákur	  Karlsson	  og	  Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir,	  

1994).	  Hreyfing	  og	  heilsusamlegur	  lífsstíll	  hefur	  mikið	  forvarnargildi	  (Halldorsson,	  V.,	  
Thorlindsson,	  T.	  og	  Sigfusdottir,	  I.	  D.,	  2014)	  og	  þeir	  sem	  stunda	  skipulagðar	  íþróttir	  

velja	  yfirleitt	  heilsusamlegri	  lífsstíl	  en	  þeir	  sem	  ekki	  iðka	  skipulagðar	  íþróttir.	  Fræðsla	  og	  

þekking	  eru	  mikilvæg	  verkfæri	  í	  forvarnarstarfi.	  Íþróttahreyfingin	  (ÍSÍ	  og	  UMFÍ),	  
þjálfarar	  og	  þeir	  sem	  koma	  að	  íþróttastarfseminni	  eru	  duglegir	  að	  fræða	  iðkendur,	  til	  

dæmis	  um	  áhrif	  áfengis	  á	  heilsuna	  og	  dreifa	  þeim	  boðsskap	  að	  áfengi	  fari	  ekki	  saman	  

við	  íþróttaárangur	  (Þórdís	  Gísladóttir	  og	  Þráinn	  Hafsteinsson,	  2000).	  Skaðleg	  áhrif	  

áfengis	  eru	  víðtæk	  því	  ekki	  er	  nóg	  með	  að	  líkamleg	  og	  andleg	  heilsa	  neytandans	  hljóti	  
skaða	  heldur	  getur	  áfengisneysla	  einnig	  haft	  áhrif	  á	  heilsu	  og	  líf	  einstaklinganna	  í	  

umhverfi	  hans	  (Lýðheilsustöð,	  2010).	  Neysla	  áfengis	  og	  annarra	  vímuefna	  er	  þó	  talin	  
sérstaklega	  skaðleg	  ungu	  fólki	  þar	  sem	  það	  er	  á	  mótunarstigi	  líkamlega	  og	  andlega	  og	  

getur	  neyslan	  því	  haft	  varanleg	  áhrif	  á	  þroska	  heilans	  og	  annarra	  líffæra	  (Embætti	  

landlæknis,	  2015).	  Vegna	  þessa	  er	  forvarnarstarf	  afar	  mikilvægt	  en	  það	  þarf	  að	  byrgja	  
brunninn	  áður	  en	  börnin	  detta	  ofan	  í	  hann. 

Alþjóðleg	  rannsókn	  á	  notkun	  vímuefna,	  The	  European	  School	  Survey	  Project	  on	  

Alcohol	  and	  Other	  Drugs	  (ESPAD),	  hefur	  verið	  gerð	  á	  fjögurra	  ára	  fresti	  frá	  árinu	  1995	  á	  16	  

ára	  unglingum.	  Þær	  rannsóknir	  gefa	  okkur	  mynd	  af	  vímuefnanotkun	  íslenskra	  unglinga	  í	  

alþjóðlegum	  samanburði	  og	  eins	  sýna	  þær	  okkur	  þróun	  vímuefnaneyslu	  hér	  á	  landi.	  Ef	  bornar	  
eru	  saman	  niðurstöður	  um	  áfengisneyslu	  síðustu	  30	  daga	  frá	  1995-‐2007	  minnkaði	  tíðni	  

áfengisneyslu	  um	  25	  prósentustig	  hjá	  íslenskum	  ungmennum.	  Einnig	  kemur	  fram	  að	  
vímuefnanotkun	  íslenskra	  ungmenna	  er	  töluvert	  fyrir	  neðan	  meðaltalið	  samanber	  slíka	  

neyslu	  í	  Evrópu	  (Þóroddur	  Bjarnason,	  2009).	  	  

Það	  að	  áfengisneysla	  og	  vímuefnanotkun	  meðal	  ungmenna	  hafi	  farið	  minnkandi	  

undanfarin	  ár	  má	  tengja	  við	  hið	  öfluga	  forvarnarstarf	  sem	  unnið	  hefur	  verið	  en	  fyrsta	  stigs	  
forvarnir	  gegna	  lykilhlutverki	  þegar	  kemur	  að	  heilsuhegðun	  og	  lýðheilsu	  (Hrefna	  Pálsdóttir,	  

Jón	  Sigfússon,	  Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir	  og	  Álfgeir	  Logi	  Kristjánsson,	  2013).	  Þáttur	  foreldra	  er	  

afar	  mikill	  þegar	  kemur	  að	  áfengisneyslu	  ungmenna	  en	  foreldar	  eru	  jú	  helstu	  fyrirmyndir	  
barna	  sinna,	  þeir	  sem	  ungmennin	  læra	  af	  og	  líta	  upp	  til.	  Virk	  þátttaka	  foreldra	  er	  orðin	  meiri	  í	  
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forvarnarstarfinu	  sem	  hefur	  hingað	  til	  fyrst	  og	  fremst	  verið	  miðað	  við	  skólasamfélagið.	  

Samfélagið	  í	  heild	  tók	  á	  þessum	  málum,	  viðhorfið	  breyttist	  og	  unglingadrykkja	  var	  ekki	  lengur	  
ásættanleg.	  Foreldrar	  fóru	  að	  vinna	  saman,	  vinna	  með	  skólunum	  og	  forvarnarstarfið	  fór	  að	  

skila	  meiri	  árangri.	  Forvarnarstarfið	  sem	  unnið	  er	  í	  skólum	  landsins	  er	  afar	  öflugt	  og	  miðast	  

að	  því	  að	  styrkja	  verndandi	  þætti	  og	  reyna	  þannig	  að	  fyrirbyggja	  vandamálin	  áður	  en	  þau	  
gera	  vart	  við	  sig	  (Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir,	  Álfgeir	  Logi	  Kristjánsson,	  Margrét	  L.	  Guðmundsdóttir	  

og	  John	  P.	  Allegrante,	  2011).	  	  

Þeir	  verndandi	  þættir	  sem	  vega	  þyngst	  er	  þátttaka	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  og	  öðru	  

skipulögðu	  tómstundarstarfi.	  Samverustundir	  með	  foreldrum,	  tilfinningalegur	  stuðningur	  
foreldra	  og	  eftirlit	  þeirra	  með	  börnum	  sínum.	  Góður	  námsárangur	  og	  að	  vera	  í	  jafningjahópi	  

þar	  sem	  áhættuhegðun	  svo	  sem	  áfengisneysla	  er	  lítil	  eða	  engin.	  Samstarf	  skóla,	  foreldra	  og	  

annarra	  stofnanna	  samfélagsins	  er	  afar	  mikilsvert	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  styðja	  við	  
forvarnarstarfið.	  Það	  sem	  skilar	  mestum	  árangri	  er	  að	  styrkja	  verndandi	  þættina	  innan	  

samfélagsins	  og	  reyna	  að	  draga	  úr	  þekktum	  áhættuþáttum	  (Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir	  o.fl.,	  

2011).	  	  

Þær	  félagslegu	  kringumstæður	  sem	  hafa	  mótast	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  í	  áranna	  

rás,	  hefðir,	  siðir,	  venjur	  og	  formlegar	  reglur	  sem	  leggja	  áherslu	  á	  markvissa	  skuldbindingu	  
iðkandans	  er	  það	  sem	  skiptir	  sköpum	  í	  forvarnargildi	  íþrótta.	  Einnig	  skiptir	  máli	  að	  yfir	  

starfinu	  sé	  menntaður	  þjálfari	  og	  foreldrar	  séu	  virkir	  þátttakendur	  (Hrefna	  Pálsdóttir	  o.fl.,	  
2014).	  	  

2.5 Skipulagðar	  íþróttir	  
Íþróttir	  hafa	  í	  gegnum	  aldirnar	  skipað	  stóran	  sess	  í	  samfélaginu	  okkar	  og	  menningu	  en	  
mikilvægi	  þeirra	  hefur	  aukist	  mikið	  í	  nútímasamfélaginu.	  Nú	  á	  dögum	  ríkja	  jákvæð	  
viðhorf	  gagnvart	  hreyfingu	  og	  íþróttum	  almennt	  og	  jafnframt	  því	  hefur	  íþróttaþátttaka	  

aukist	  (Guttmann,	  2004).	  Langfjölmennasti	  hópurinn	  innan	  íþróttahreyfingarinnar	  eru	  
börn	  og	  ungmenni	  (Íþrótta-‐	  og	  Ólympíusamband	  Íslands,	  2011).	  Ástæður	  þess	  að	  

foreldrar	  senda	  börn	  sín	  nú	  í	  vaxandi	  mæli	  í	  skipulagt	  íþróttastarf	  eru	  margar	  en	  megin	  

tilgangurinn	  er	  yfirleitt	  sá	  að	  efla	  þau	  líkamlega,	  félagslega	  og	  hugarfarslega	  og	  það	  í	  
umsjá	  þjálfara.	  Þegar	  báðir	  foreldrar	  vinna	  úti	  sem	  er	  algengt	  nú	  til	  dags	  þjóna	  

íþróttafélögin	  í	  sumum	  tilfellum	  eins	  konar	  gæslustörfum,	  sumir	  senda	  börn	  sín	  til	  þess	  

að	  ná	  frama	  í	  íþróttum	  en	  flestir	  horfa	  til	  hreyfingarinnar	  og	  þeirra	  uppeldislegu	  gilda	  
sem	  einkenna	  starfið	  (Coakley,	  2007).	  Helsti	  munurinn	  á	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  og	  

óskipulögðu	  liggur	  einmitt	  í	  þessum	  uppeldislegu	  atriðum.	  Áfengis-‐	  og	  vímuefnaneysla	  

og	  steranotkun	  er	  gott	  dæmi	  en	  eins	  og	  áður	  hefur	  komið	  fram	  er	  skipulögð	  
íþróttaiðkun	  ein	  besta	  forvörnin	  gegn	  slíkri	  áhættuhegðun.	  Rannsóknir	  sýna	  að	  
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ungmenni	  sem	  stunda	  sína	  íþrótt	  utan	  skipulagðs	  starfs	  íþróttafélaga	  séu	  jafnvel	  líklegri	  

til	  að	  áfengisneyslu	  eða	  steranotkunar	  heldur	  en	  ungmenni	  sem	  stunda	  engar	  íþróttir	  

(Thorlindsson	  og Halldorsson,	  2010;	  Halldorsson,	  V.,	  o.fl.,	  2014).	  Því	  er	  það	  ekki	  
hreyfingin	  eða	  íþróttin	  sjálf	  sem	  hefur	  sjálfkrafa	  jákvæð	  og	  góð	  uppeldisleg	  áhrif	  á	  
ungmennin	  heldur	  er	  það	  starfið	  sem	  unnið	  er	  í	  heild	  hjá	  íþróttafélögunum	  sem	  skilar	  

því	  (Viðar	  Halldórsson,	  2014).	  

Það	  er	  því	  vandmeðfarið	  starf	  að	  vera	  þjálfari	  og	  að	  mörgu	  að	  huga.	  Það	  er	  mikilvægt	  

fyrir	  starf	  íþróttafélaganna	  að	  hafa	  góða	  og	  vel	  menntaða	  þjálfara.	  Þeir	  þurfa	  að	  vera	  

fyrirmyndir	  á	  öllum	  sviðum	  líkt	  og	  átrúnaðargoðin	  sem	  landsliðsfólkið	  okkar	  verður	  oft	  hjá	  

börnum	  og	  unglingum.	  Þessi	  aukni	  sýnileiki	  íþrótta	  í	  fjölmiðlum,	  samfélagsmiðlum	  og	  öllu	  

samfélaginu	  hefur	  nefnilega	  mikil	  áhrif	  (Coakley,	  2007).	  Þá	  komum	  við	  að	  tilgangi	  íþróttanna	  

en	  stundum	  greinir	  á	  hvort	  um	  heilsurækt	  eða	  afrekstefnu	  sé	  um	  að	  ræða.	  Það	  segir	  sig	  sjálft	  

að	  það	  geta	  ekki	  allir	  orðið	  atvinnumenn	  í	  íþróttum.	  Verkefni	  á	  vegum	  UMFÍ	  og	  ÍSÍ	  sem	  ber	  

heitið	  „Sýnum	  karakter“	  fer	  vel	  í	  saumana	  á	  þessum	  þáttum	  að	  mínu	  mati.	  Það	  er	  helsta	  
markmið	  þess	  að	  hvetja	  íþróttafélögin	  og	  þjálfarana	  til	  að	  leggja	  ennþá	  markvissari	  og	  meiri	  

áherslu	  á	  uppbyggingu	  góðs	  karakters	  hjá	  iðkendum.	  Leggja	  áherslu	  á	  að	  styrkja	  og	  þjálfa	  
sálræna	  og	  félagslega	  færni,	  búa	  til	  góða	  karaktera.	  Það	  nýtist	  bæði	  í	  uppeldislegum	  þætti	  
íþróttastarfsins	  sem	  og	  í	  afrekshluta	  þess.	  Iðkandi	  með	  góðan	  karakter	  er	  tilbúinn	  til	  að	  

takast	  á	  við	  lífið	  sjálft	  og	  eins	  að	  ná	  árangri	  í	  íþróttum	  (Ungmennafélag	  Íslands,	  e.d.).	  Viðar	  
Halldórsson	  (2016)	  skrifar	  um	  í	  pistli	  fyrir	  þetta	  verkefni	  að	  áhugahvöt	  sé	  undirstaða	  

íþróttaiðkunnar.	  Það	  sé	  áhugi	  barna	  og	  ungmenna	  sem	  móti	  viðhorf	  þeirra	  til	  

íþróttastarfsins.	  Áhuginn	  haldist	  í	  hendur	  við	  skuldbindingu	  þeirra,	  viðhorf	  og	  árangur	  hvar	  

sem	  á	  er	  litið.	  Aðal	  markmið	  alls	  íþróttastarfs	  ætti	  því	  að	  vera	  að	  halda	  í	  og	  styrkja	  áhuga	  
barna	  og	  ungmenna	  á	  íþróttaiðkuninni.	  Þar	  kemur	  þjálfarastarfið	  enn	  á	  ný	  við	  sögu	  en	  hann	  

er	  í	  miklum	  samskiptum	  við	  iðkendur	  og	  getur	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  að	  móta	  og	  styrkja	  áhugahvöt	  

iðkenda.	  Börn	  og	  ungmenni	  æfa	  íþróttir	  af	  því	  það	  er	  gaman	  og	  ef	  þeim	  finnst	  það	  ekki	  
gaman	  lengur	  sjá	  mörg	  hver	  ekki	  tilgang	  til	  þess	  að	  halda	  því	  áfram.	  Til	  þess	  að	  iðkendum	  

finnist	  gaman	  að	  æfa	  þarf	  þjálfari	  að	  leggja	  áherslu	  á	  að	  hafa	  æfingar	  fjölbreyttar,	  spennandi	  

og	  skemmtilegar	  (Viðar	  Halldórsson,	  2016).	  Það	  er	  til	  mikils	  að	  vinna	  út	  frá	  lýðheilsulegum	  
markmiðum	  að	  halda	  börnum	  og	  ungmennum	  sem	  lengst	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi.	  Þetta	  

viðfangsefni	  hefur	  því	  mikið	  uppeldislegt	  og	  samfélagslegt	  gildi.	  	  

2.6 Rannsóknir	  á	  brottfalli	  ungmenna	  úr	  íþróttum	  
Brottfall	  ungmenna	  úr	  íþróttum	  hefur	  töluvert	  verið	  rannsakað	  og	  virðast	  ástæður	  

brottfalls	  ungmenna	  úr	  íþróttum	  vera	  margar	  og	  mismunandi.	  Þátttaka	  í	  skipulögðu	  
íþróttastarfi	  virðist	  vera	  mest	  í	  7.	  bekk	  en	  árið	  2014	  stunduðu	  83%	  allra	  7.	  bekkinga	  hér	  
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á	  landi	  skipulagðar	  íþróttir	  einu	  sinni	  eða	  oftar	  í	  viku	  en	  með	  hækkandi	  aldri	  dregur	  úr	  

þátttöku	  ungmenna	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi.	  Hlutfallið	  var	  komið	  niður	  í	  63%	  hjá	  
ungmennum	  í	  8.,	  9.,	  og	  10.	  bekk	  (Viðar	  Halldórsson,	  2014).	  	  

Það	  sem	  virðist	  hafa	  hve	  mestu	  áhrifin	  á	  brottfall	  úr	  íþróttum	  þegar	  ytri	  þættir	  eru	  

skoðaðir	  er	  að	  ungmennin	  hafa	  annað	  að	  gera	  (Molinero,	  Salguero	  og	  Tuero,	  2006;	  Salguero,	  

Gonzales-‐Boto	  og	  Tuero,	  2003).	  Það	  tengist	  öðrum	  ytri	  þætti	  sem	  einnig	  er	  áhrifaríkur	  en	  það	  

er	  tími	  (tímasetning,	  fjöldi	  og	  lengd	  æfinga	  og	  leikja)	  (Ferreira	  og	  Armstrong,	  2002).	  Það	  fer	  

mikill	  tími	  í	  íþróttaiðkun	  en	  það	  eru	  æfingar,	  keppnir,	  hópefli,	  skemmtanir	  og	  einnig	  eru	  oft	  

fjáraflanir	  og	  önnur	  vinna	  í	  kringum	  íþróttastarfið	  sem	  þarf	  að	  taka	  þátt	  í.	  Ungmennin	  þurfa	  
að	  sinna	  skóla	  og/eða	  vinnu	  og	  þá	  er	  oft	  orðinn	  lítill	  tími	  eftir	  í	  annað	  félagslíf	  og/eða	  aðrar	  

tómstundir	  (Molinero	  o.fl.,	  2006;	  Ferreira	  og	  Armstrong,	  2002).	  Oft	  kemur	  að	  því	  að	  velja	  

þurfi	  og	  hafna	  og	  þá	  verða	  íþróttirnar	  stundum	  undir	  en	  yfirleitt	  hangir	  eitthvað	  annað	  á	  
spýtunni	  til	  dæmis	  að	  íþróttaiðkunin	  veitir	  ekki	  lengur	  ánægju,	  lítil	  áhugahvöt	  eða	  

takmarkaður	  árangur.	  	  

Þegar	  innri	  áhrifaþættir	  eru	  skoðaðir	  sem	  tengjast	  íþróttastarfinu	  og	  

íþróttamanninum	  sjálfum	  er	  ánægja	  og	  áhugi	  hve	  áhrifamest	  en	  niðurstöður	  hafa	  leitt	  í	  ljós	  
að	  leiði,	  áhugaleysi,	  ótti	  við	  mistök,	  lítill	  stuðningur	  og	  lág	  áhugahvöt	  hafa	  mikil	  áhrif	  á	  
brottfall	  ungmenna	  úr	  íþróttum	  (Quested	  o.fl.,	  2013;	  Moliner	  o.fl.,	  2006;	  Salguero	  o.fl.,	  2003;	  

Sarrazin,	  Vallerand,	  Guillet,	  Pelletier	  og	  Cury,	  2002).	  Íþróttir	  eru	  yfirleitt	  tengdar	  við	  
skemmtun,	  það	  á	  að	  vera	  gaman	  að	  æfa	  og	  taka	  þátt	  í	  leik	  og	  keppni.	  Ef	  íþróttaiðkunin	  veitir	  

íþróttamanninum	  ekki	  lengur	  gleði	  þá	  er	  það	  oftar	  en	  ekki	  ávísun	  á	  brottfall	  (Quested	  o.fl.,	  

2013;	  Salguero	  o.fl.,	  2003).	  Hvaða	  þættir	  hafa	  áhrif	  á	  skemmtanagildi	  íþróttaiðkunar	  og	  
áhugahvöt	  hvers	  og	  eins	  getur	  þó	  verið	  afar	  mismunandi.	  Eitt	  af	  því	  er	  þjálfarinn	  en	  starf	  

hans	  er	  margþætt	  og	  vandasamt	  (Quested	  o.fl.,	  2013).	  Hann	  þarf	  að	  setja	  upp	  áætlun	  fyrir	  

þær	  vinnukröfur	  sem	  íþróttagreinin	  krefst,	  bæði	  líkamlegar	  og	  andlegar.	  Huga	  að	  

uppsetningu	  þjálfunar	  í	  sambandi	  við	  æfingaálag	  og	  keppnir,	  tegund	  þjálfunar	  og	  sérhæfingu	  
(Fraser-‐Thomas,	  Cote	  og	  Deakin,	  2008).	  Sérhæfing	  á	  unga	  aldri	  er	  þó	  afar	  umdeild.	  Í	  

samanburðarrannsókn	  Wall	  og	  Cote	  (2007)	  um	  íshokkíleikmenn	  kom	  í	  ljós	  að	  brottfalls	  
leikmennirnir	  byrjuðu	  fyrr	  í	  æfingum	  sem	  ekki	  fóru	  fram	  á	  ísnum	  (úthalds-‐	  og	  

styrktaræfingar)	  og	  voru	  meira	  í	  þeim	  æfingum	  heldur	  en	  virku	  leikmennirnir,	  en	  þessar	  

æfingar	  falla	  undir	  sérhæfingu.	  Rannsakendur	  töldu	  að	  það	  ætti	  frekar	  að	  leyfa	  leiknum	  að	  

njóta	  sín	  hjá	  ungmennum	  og	  þjálfa	  styrk	  og	  úthald	  í	  gegnum	  leikinn	  en	  þannig	  myndi	  
þjálfarinn	  halda	  í	  áhuga	  og	  skemmtanagildi.	  Líkamlega	  þjálfunin	  í	  íþróttum	  er	  skiljanlega	  

fyrirferðamikil	  en	  andlega	  hliðin	  má	  ekki	  gleymast.	  Ef	  að	  hún	  er	  vannærð	  getur	  það	  leitt	  til	  

óánægju,	  lítils	  sjálfstrausts,	  ótta	  við	  mistök	  og	  minni	  áhugahvatar	  sem	  hefur	  bein	  tengsl	  við	  
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brottfall	  (Quested	  o.fl.,	  2013;	  Wall	  og	  Cote,	  2007;	  Fraser-‐Thomas	  o.fl.,	  2008;	  Molinero	  o.fl.,	  

2006;	  Ferreira	  og	  Armstrong,	  2002).	  	  

Hvatning	  og	  stuðningur	  þjálfarans	  hefur	  mikil	  áhrif	  á	  iðkendur	  en	  það	  sama	  má	  segja	  

um	  foreldrana.	  Þátttaka	  foreldra	  og	  hvatning	  í	  íþróttiðkun	  barna	  sinna	  skiptir	  sköpum	  (Viðar	  

Halldórsson,	  2014).	  Áhugi	  þeirra	  og	  stuðningur	  í	  verki	  og	  orðum	  skiptir	  höfuðmáli	  en	  svo	  má	  

ekki	  gleyma	  þeim	  parti	  að	  það	  eru	  yfirleitt	  þeir	  sem	  bera	  mestan	  kostnaðinn	  af	  iðkuninni	  

(Fraser-‐Thomas	  o.fl.,	  2008;	  Ferreira	  og	  Armstrong,	  2002).	  Ungmenni	  gera	  þó	  ekki	  alltaf	  eins	  

og	  foreldrar	  þeirra	  vilja	  og	  aðrir	  einstaklingar	  eru	  oft	  áhrifaríkari	  á	  þessum	  aldri	  en	  þá	  ber	  að	  

nefna	  vini,	  félaga/jafningja.	  Vináttan	  er	  sterkt	  fyrirbæri	  og	  áhrif	  hennar	  í	  íþróttaþátttöku	  er	  
yfirleitt	  jákvæð	  en	  getur	  þó	  líka	  verið	  neikvæð	  því	  ástæða	  brottfalls	  er	  stundum	  tengd	  því	  að	  

vinur	  hætti	  í	  íþróttinni	  (Fraser-‐Thomas	  o.fl.,	  2008;	  Molinero	  o.fl.2006;	  Ferreira	  og	  Armstrong,	  

2002).	  	  

Meiðsli	  eru	  einnig	  þáttur	  sem	  kemur	  við	  sögu	  í	  brottfalli	  ungmenna	  úr	  íþróttum.	  Í	  

rannsókn	  sem	  var	  gerð	  hér	  á	  landi	  á	  ungmennum	  voru	  meiðsli	  ein	  meginástæða	  fyrir	  
brottfalli	  úr	  íþróttum	  hjá	  37	  þátttakendum	  af	  277	  (Margrét	  Heiður	  Indriðadóttir,	  2014).	  

Meiðsli	  tengjast	  sterklega	  öðrum	  áhrifaþætti	  sem	  er	  æfingaálag	  en	  aukið	  æfingaálag	  eykur	  
einmitt	  líkur	  á	  meiðslum	  (Jayanthi,	  Pinkham,	  Dugan,	  Patrick	  og	  LaBella,	  2013).	  Þetta	  kom	  
fram	  í	  rannsókn	  sem	  Brynja	  Kristjánsdóttir	  og	  Kristín	  Brynja	  Gunnarsdóttir	  (2008)	  gerðu	  á	  

stelpum	  í	  3.	  og	  4.	  flokki	  í	  knattspyrnu	  en	  42,3%	  stelpnanna	  hættu	  vegna	  meiðsla	  og	  38%	  
hættu	  vegna	  þess	  að	  æfingarnar	  voru	  of	  margar.	  Sérhæfing	  á	  unga	  aldri	  og	  svokölluð	  

afreksstefna	  eru	  atriði	  sem	  eru	  mjög	  umdeild	  í	  íþróttaheiminum	  sem	  og	  þjóðfélaginu.	  

Íþróttaþátttaka	  ungmenna	  hefur	  vissulega	  aukist	  en	  lengd	  æfinga,	  fjöldi	  æfinga,	  keppna	  og	  
íþróttameiðsla	  hefur	  einnig	  aukist.	  Þessi	  áhersla	  á	  keppni	  og	  afrek	  fer	  þó	  misvel	  í	  iðkendur	  og	  

hefur	  komið	  í	  ljós	  að	  meirihluta	  ungmenna	  líður	  eins	  og	  þau	  geti	  ekki	  valið	  það	  að	  æfa	  minna	  

eða	  sleppa	  því	  að	  keppa,	  þeim	  finnst	  þau	  ekki	  eiga	  þess	  kost.	  Í	  staðinn	  fyrir	  að	  æfa	  aðeins	  

minna	  og	  æfa	  þó	  þau	  keppi	  ekki,	  þá	  hætta	  þau	  því	  þeim	  finnst	  það	  vera	  eini	  valmöguleikinn	  
(Harpa	  Sævarsdóttir	  og	  Margrét	  Helga	  Hagbarðsdóttir,	  2015).	  	  

Aðrar	  ástæður	  brottfalls	  eru	  að	  ungmenni,	  stelpur	  sérstaklega,	  upplifa	  sig	  ekki	  

nægilega	  hæfileikarík	  og	  góð	  (Delorme,	  Chalabaev	  og	  Raspaud,	  2011;	  Salguero	  o.fl.,	  2003).	  
Þegar	  munur	  á	  áhrifaþáttum	  hefur	  verið	  skoðaður	  milli	  kynja	  hefur	  komið	  í	  ljós	  að	  stelpur	  

leggja	  meiri	  áherslu	  á	  að	  þær	  upplifi	  pressu.	  Þær	  virðast	  ekki	  vera	  jafn	  hrifnar	  af	  keppni	  og	  

strákar,	  vantreysta	  hæfni	  sinni	  meira	  og	  upplifa	  það	  að	  þær	  séu	  ekki	  nægilega	  mikilvægar	  
(Salguero	  o.fl.,	  2003).	  Strákar	  virðast	  fá	  meiri	  hvatningu	  frá	  foreldrum,	  vinum	  og	  þjálfurum	  

sem	  styrkir	  þeirra	  íþróttaiðkun	  og	  er	  partur	  af	  því	  að	  þeir	  stunda	  frekar	  skipulagðar	  íþróttir	  

heldur	  en	  stelpur	  (Vilhjalmsson	  og	  Kristjansdottir,	  2003).	  Hvatning	  og	  stuðningur	  virðist	  
einnig	  vera	  mikilvægari	  fyrir	  stelpur,	  það	  virðist	  drífa	  stelpur	  meira	  áfram	  ef	  þær	  hafa	  félaga	  



22	  

til	  að	  stunda	  íþróttina	  með	  (Allender,	  Cowburn	  og	  Foster,	  2006).	  Strákar	  virðast	  meta	  getu	  

sína	  meira	  í	  íþróttum	  heldur	  en	  stelpur	  en	  það	  skýrist	  að	  hluta	  af	  því	  að	  foreldrar	  og	  
samfélagið	  í	  heild	  koma	  fram	  við	  kynin	  á	  mismunandi	  hátt.	  Strákar	  eiga	  að	  standa	  sig	  vel	  í	  

íþróttum	  á	  meðan	  meiri	  kröfur	  eru	  gerðar	  til	  stelpna	  í	  skóla	  sem	  dæmi	  (Bois,	  Sarrazin,	  

Brustad,	  Trouilloud	  og	  Cury,	  2005).	  Slík	  viðhorf	  ýta	  undir	  stöðluð	  kynhlutverk	  sem	  spila	  líka	  
stóran	  þátt	  í	  að	  ástæðan	  fyrir	  því	  að	  margar	  stelpur	  stunda	  hreyfingu	  er	  einmitt	  pressa	  sem	  

þær	  upplifa	  frá	  samfélaginu,	  þær	  eru	  að	  reyna	  að	  fylgja	  staðalmyndum	  um	  útlit	  og	  fegurð	  

(Allender	  o.fl.,	  2006).	  Algengt	  er	  að	  stelpur	  virðast	  hafa	  áhyggjur	  af	  þyngd	  sinni	  og	  
líkamslögun	  og	  hreyfa	  sig	  til	  að	  líta	  vel	  út	  og	  af	  heilsutengdum	  ástæðum	  (Vilhjalmsson	  og	  

Kristjansdottir,	  2003).	  	  Stelpurnar	  eru	  því	  að	  hreyfa	  sig	  en	  taka	  minna	  þátt	  í	  skipulögðu	  

íþróttastarfi	  heldur	  strákar.	  Þátttaka	  íslenskra	  ungmenna	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  hefur	  

aukist	  undanfarin	  ár	  og	  þátttaka	  stelpna	  styrkst	  sem	  er	  afar	  jákvæð	  þróun	  en	  ennþá	  eru	  

strákar	  líklegri	  til	  íþróttaiðkunnar	  (Viðar	  Halldórsson,	  2014).	  
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3 Aðferðir	  

3.1 Rannsóknarsnið	  
Notast	  var	  við	  eigindlega	  aðferðarfræði	  þar	  sem	  áhersla	  er	  lögð	  á	  merkingu	  og	  túlkun.	  

Gengið	  var	  út	  frá	  þeirri	  verufræði	  túlkunar-‐	  og	  mótunarhyggjunnar	  að	  félagsleg	  
viðfangsefni	  séu	  breytileg	  og	  óstöðug,	  veruleikinn	  sé	  síbreytilegur	  og	  mismunandi	  eftir	  

einstaklingum,	  það	  sé	  því	  ekki	  til	  neinn	  algildur	  sannleikur.	  Notuð	  var	  aðleiðsla	  þ.e.	  að	  

kenningin	  verði	  til	  á	  grundvelli	  gagnanna	  og	  rannsakandi	  sé	  hluti	  af	  ferlinu	  sem	  og	  
þátttakendur	  séu	  virkir	  í	  rannsókninni.	  Leitast	  var	  við	  að	  fá	  djúpan	  skilning	  á	  

rannsóknarefninu	  og	  setja	  í	  samhengi	  hvernig	  einstaklingur	  túlkar	  veruleikann,	  hans	  

sjónarhorn	  og	  reynsluheim	  (Creswell,	  2013).	  	  

	  

Markmið	  rannsóknarinnar	  er	  að	  skoða	  viðhorf	  og	  hugmyndir	  ungmenna	  á	  Akureyri	  

um	  brottfall	  úr	  íþróttum.	  Fá	  þeirra	  sýn	  á	  íþrótttaþátttöku,	  heyra	  þeirra	  skoðanir	  á	  umhverfi	  
íþróttanna.	  Sjá	  frá	  bæjardyrum	  ungmennanna	  sjálfra	  hvað	  það	  er	  sem	  þeim	  finnst	  hafa	  áhrif	  
á	  þeirra	  þátttöku	  eða	  veldur	  því	  að	  þau	  hætta	  iðkun.	  Einnig	  er	  haft	  að	  leiðarljósi	  að	  skoða	  

hvort	  að	  það	  komi	  fram	  mismunandi	  sjónarhorn	  eftir	  kyni.	  Reynt	  er	  að	  skyggnast	  inn	  í	  
reynsluheim	  ungmennanna	  og	  athuga	  hvort	  að	  munur	  sé	  á	  upplifun	  þeirra	  í	  íþróttum	  eftir	  því	  

hvort	  þau	  eru	  strákar	  eða	  stelpur.	  

	  Lagt	  var	  upp	  með	  rannsóknarspurninguna:	  

	   Hvaða	  viðhorf	  og	  hugmyndir	  hafa	  ungmenni	  um	  brottfall	  úr	  íþróttum?	  

	  

Við	  gagnaöflun	  var	  notuð	  sögulokaaðferð	  (Story	  Completion	  method.	  Sú	  aðferð	  kom	  

fyrst	  við	  sögu	  í	  eigindlegum	  aðferðum	  árið	  1995	  með	  rannsókn	  Kitzinger	  og	  Powell.	  Þá	  fá	  
þátttakendur	  sögu,	  sem	  rannsakandinn	  skrifar,	  og	  eiga	  að	  ljúka	  henni.	  Með	  eigindlegri	  

nálgun	  er	  áhersla	  lögð	  á	  söguna	  sjálfa	  og	  rannsakandinn	  greinir	  hana	  út	  frá	  sínu	  fræðilega	  

sjónarhorni.	  Þessi	  aðferð	  er	  oft	  notuð	  til	  að	  skoða	  viðkvæm	  viðfangsefni.	  Þátttakandi	  þarf	  
ekki	  að	  vera	  hann	  sjálfur	  heldur	  getur	  skrifað	  út	  frá	  sínum	  reynsluheimi	  sem	  sögupersóna	  

sem	  verður	  oft	  til	  þess	  að	  þátttakandi	  gefur	  meira	  af	  sér	  því	  hann	  þarf	  ekki	  að	  standa	  sjálfur	  í	  

eigin	  persónu	  á	  bakvið	  upplýsingarnar	  (Frith,	  2013).	  Mér	  fannst	  þessi	  aðferð	  því	  henta	  vel	  

fyrir	  rannsóknarspurninguna	  og	  markmið	  rannsóknarinnar.	  Notuð	  var	  þemagreining	  Braun	  
og	  Clarke	  við	  greiningu	  gagna	  en	  sú	  aðferð	  fannst	  mér	  henta	  vel	  fyrir	  rannsóknina.	  Hún	  er	  
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ekki	  tengd	  neinu	  einu	  fræðilegu	  sjónarhorni	  heldur	  tekur	  á	  sig	  mynd	  eftir	  fræðilegri	  afstöðu	  

rannsakandans	  til	  gagnanna	  og	  hægt	  er	  að	  nota	  hana	  á	  ýmsar	  tegundir	  texta.	  Þessi	  
greiningaraðferð	  er	  mynsturgreining	  sem	  inniheldur	  sex	  skref	  sem	  rannsakandinn	  fer	  í	  

gegnum	  við	  gagnagreininguna	  (Clarke,	  Braun	  og	  Hayfield,	  2015).	  Nálgunin	  sem	  ég	  notaði	  við	  

þemagreininguna	  er	  svokölluð	  Big	  Q	  nálgun	  en	  með	  henni	  er	  kóðun	  gagnanna	  opnari	  og	  
sveigjanlegri	  sem	  og	  ígrundun	  og	  þátttaka	  rannsakandans	  í	  greiningunni	  er	  talinn	  kostur	  en	  

ekki	  takmörkun	  (Braun	  og	  Clarke,	  2013).	  	  

3.2 Þátttakendur	  
Þátttakendur	  voru	  ungmenni	  á	  Akureyri	  á	  aldrinum	  15-‐18	  ára,	  10	  stelpur	  og	  10	  strákar,	  

sem	  æfa	  eða	  æfðu	  skipulagðar	  íþróttir.	  Ég	  vildi	  hafa	  jafnt	  kynjahlutfall	  í	  rannsókninni	  

því	  ég	  taldi	  áhugavert	  að	  skoða	  hvort	  það	  væri	  munur	  milli	  kynja	  hvað	  snertir	  
hugmyndir	  og	  viðhorf	  ungmenna	  um	  skipulagt	  íþróttastarf	  og	  brottfall	  úr	  því.	  Athuga	  

hvort	  það	  kæmi	  í	  ljós	  mismunandi	  upplifun	  af	  því	  að	  æfa	  íþróttir	  eftir	  kyni.	  Ég	  valdi	  

þetta	  aldursbil	  þar	  sem	  þetta	  virðist	  vera	  mesti	  áhættuhópurinn	  fyrir	  brottfall	  (Viðar	  

Halldórsson,	  2014;	  Slater	  og	  Tiggemann,	  2010).	  Það	  er	  í	  elstu	  bekkjum	  grunnskólans	  og	  
fyrstu	  bekkjum	  framhaldskólans	  sem	  ungmennin	  virðast	  byrja	  að	  detta	  út	  og	  mesta	  

brottfallið	  verður	  úr	  skipulagðri	  íþróttaiðkun.	  Þar	  sem	  rannsóknin	  byggir	  á	  hugmyndum	  
og	  viðhorfum	  þátttakenda	  vildi	  ég	  fá	  sjónarhorn	  bæði	  þeirra	  sem	  ennþá	  voru	  að	  æfa	  og	  

þeirra	  sem	  voru	  hættir	  því	  ég	  taldi	  að	  þessir	  hópar	  gætu	  gefið	  góða	  mynd	  af	  því	  hvaða	  

þættir	  ýta	  undir	  brottfall	  og	  hvað	  það	  er	  sem	  hvetur	  þá	  til	  að	  stunda	  íþróttina	  áfram,	  
sem	  ekki	  er	  síður	  mikilvægt.	  Þátttakendur	  komu	  úr	  mismunandi	  íþróttagreinum	  bæði	  

úr	  hóp-‐	  og	  einstaklingsíþróttum	  en	  hugmynd	  mín	  var	  að	  áhugavert	  væri	  að	  skoða	  hvort	  
það	  kæmi	  í	  ljós	  einhver	  munur	  þar	  á	  milli.	  Hvort	  það	  væri	  mismunandi	  umhverfi	  í	  
kringum	  mismunandi	  tegundir	  af	  íþróttum	  sem	  hefðu	  þá	  ólík	  áhrif	  á	  iðkendur.	  	  

Aðgengi	  að	  þátttakendum	  átti	  að	  fást	  með	  aðstoð	  íþróttaráðs	  Akureyrarbæjar	  en	  í	  
samvinnu	  við	  mig	  sendi	  íþróttaráð	  póst	  á	  öll	  íþróttafélög	  bæjarins	  og	  óskaði	  eftir	  

þátttakendum	  í	  rannsóknina.	  Það	  skilaði	  því	  miður	  afar	  fáum	  þátttakendum	  svo	  ég	  hafði	  
sambandi	  við	  grunnskólakennara	  og	  framhaldskólakennara	  hér	  í	  bænum	  sem	  ég	  þekkti	  til	  og	  

óskaði	  eftir	  aðstoð	  þeirra.	  Þá	  fór	  boltinn	  að	  rúlla	  en	  þeir	  hjálpuðu	  mér	  mikið,	  bentu	  mér	  á	  

ungmenni	  og	  komu	  mér	  í	  samband	  við	  þau.	  Aðgengi	  að	  þátttakendum	  fór	  því	  brösulega	  af	  

stað	  en	  mér	  mætti	  þó	  alltaf	  jákvætt	  og	  áhugasamt	  viðmót	  hvert	  sem	  ég	  leitaði.	  Það	  strandaði	  
ekki	  á	  þátttakendunum	  sjálfum	  heldur	  voru	  þessir	  erfiðleikar	  tengdir	  því	  að	  komast	  í	  

samband	  við	  ungmennin.	  Eftir	  að	  ég	  fékk	  íþróttakennarana	  með	  mér	  í	  lið	  gat	  ég	  valið	  

þátttakendur	  í	  rannsóknina	  að	  miklu	  leyti	  eftir	  hentugleika.	  Ánægjulegt	  var	  hversu	  góð	  

viðbrögð	  ég	  fékk	  frá	  ungmennunum	  en	  þau	  voru	  afar	  áhugasöm	  um	  viðfangsefnið	  og	  viljug	  
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að	  taka	  þátt.	  Fyrirhuguðum	  þátttakendum	  var	  sem	  sagt	  boðin	  þátttaka	  í	  rannsókninni	  en	  ég	  

byrjaði	  á	  að	  senda	  þeim	  kynningarblað	  með	  helstu	  upplýsingum	  um	  rannsóknina,	  ýmist	  í	  
tölvupósti	  eða	  gegnum	  samskiptamiðilinn	  Facebook,	  sem	  og	  íþróttakennararnir	  dreifðu	  fyrir	  

mig	  kynningarblöðum	  til	  nokkurra	  aðila	  (sjá	  viðauka	  A).	  Í	  því	  fór	  ég	  stuttlega	  yfir	  

rannsóknarefnið	  og	  markmið	  rannsóknarinnar,	  greindi	  frá	  hver	  fengi	  að	  sjá	  gögnin	  og	  hvar	  
niðurstöður	  myndu	  birtast.	  Ef	  áhugi	  var	  hjá	  þátttakendum	  þá	  bað	  ég	  þá	  um	  upplýst	  samþykki	  

og	  fór	  yfir	  það	  hvað	  í	  því	  fólst,	  hét	  nafnleynd	  þannig	  að	  hvergi	  kæmi	  fram	  hver	  skrifaði	  hvaða	  

sögu	  eða	  að	  einstaklingur	  hefði	  tekið	  þátt	  í	  rannsókninni.	  Farið	  væri	  með	  allar	  upplýsingar	  
sem	  trúnaðarmál.	  Ég	  lét	  þátttakendur	  einnig	  vita	  að	  þeir	  gætu	  hætt	  þátttöku	  hvenær	  sem	  er.	  

Mikilvægt	  er	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  rannsóknin	  á	  að	  vera	  til	  góðs	  og	  þátttakendur	  eigi	  ekki	  að	  

hljóta	  neinn	  skaða	  vegna	  þátttöku	  (Sigurður	  Kristinsson,	  2013).	  Einstaklingarnir	  sem	  skrifuðu	  

undir	  samþykkisyfirlýsinguna	  gáfu	  upplýst	  samþykki	  og	  voru	  orðnir	  þátttakendur	  í	  

rannsókninni.	  Foreldrar	  þeirra	  einstaklinga	  sem	  ekki	  voru	  orðnir	  18	  ára	  fengu	  umrætt	  

upplýsingablað	  sent	  og	  þurftu	  að	  gefa	  leyfi	  fyrir	  því	  að	  barnið	  þeirra	  tæki	  þátt	  í	  rannsókninni	  
áður	  en	  barnið	  fékk	  að	  svara	  hvort	  það	  vildi	  vera	  með.	  Ef	  foreldrar	  skrifuðu	  undir	  

samþykkisyfirlýsinguna	  þurfti	  barnið	  einnig	  að	  skrifa	  undir	  upplýst	  samþykki	  til	  að	  geta	  verið	  
þátttakandi	  í	  rannsókninni	  (sjá	  viðauka	  B).	  

3.3 Framkvæmd	  
Gagnaöflunin	  fór	  þannig	  fram	  að	  þátttakendur	  fengu	  sögubyrjun	  senda	  í	  tölvupósti	  eða	  

í	  gegnum	  Facebook	  í	  Word-‐skjali	  þar	  sem	  þeir	  bættu	  skrifum	  sínum	  inn	  í	  og	  sendu	  hana	  
svo	  tilbaka	  innan	  10	  daga.	  Þátttakendur	  áttu	  að	  gefa	  sér	  a.m.k.	  10	  mínútur	  til	  að	  skrifa	  

söguna	  en	  fengu	  alveg	  frjálsar	  hendur	  við	  skrifin.	  Í	  sama	  tölvupósti	  fengu	  þeir	  sent	  
bakgrunnsblað	  í	  öðru	  Word-‐skjali	  og	  áttu	  að	  fylla	  það	  út	  og	  skila	  með	  sögunni	  (sjá	  
viðauka	  C).	  Bakgrunnsblaðið	  geymir	  upplýsingar	  um	  aldur	  þátttakenda,	  hvaða	  íþrótt	  

þeir	  æfa,	  hvenær	  þeir	  byrjuðu,	  hvort	  þeir	  eru	  hættir	  að	  æfa	  og	  ef	  þeir	  hættu,	  hvenær	  
þeir	  hættu	  og	  hvort	  þeir	  byrjuðu	  þá	  í	  annarri	  íþrótt	  eða	  stunduðu	  áfram	  einhverja	  

hreyfingu.	  Þær	  upplýsingar	  voru	  hugsaðar	  til	  þess	  að	  geta	  athugað	  hvort	  ég	  fyndi	  

einhvern	  samhljóm	  í	  gögnunum,	  til	  dæmis	  á	  milli	  einstaklingsíþrótta	  eða	  hópíþrótta.	  
Allir	  þátttakendur	  fengu	  senda	  sömu	  sögubyrjunina.	  Stelpurnar	  fengu	  sögu	  um	  

íþróttastelpuna	  Bínu	  og	  strákarnir	  um	  íþróttastrákinn	  Hemma	  (sjá	  viðauka	  D	  og	  E).	  Ég	  

skrifaði	  söguna	  eftir	  að	  hafa	  kynnt	  mér	  aðferðina	  vel,	  ráðfært	  mig	  við	  kennara	  minn	  í	  
eigindlegri	  aðferðarfræði	  sem	  og	  lesið	  greinar	  og	  rannsóknir	  þar	  sem	  hún	  var	  notuð.	  

Þar	  á	  meðal	  grein	  eftir	  Walsh	  og	  Malson	  (2010)	  þar	  sem	  ungt	  fólk	  tjáði	  sig	  um	  

átraskanir,	  viðhorf	  og	  skilning	  þess	  á	  þeim	  sjúkdómi.	  Önnur	  grein	  sem	  ég	  las	  var	  skrifuð	  
af	  Clarke,	  Braun	  og	  Wooles	  (2015)	  en	  þeirra	  rannsókn	  kannaði	  hugmyndafræðina	  um	  
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ótryggð	  í	  gagnkynhneigðu	  sambandi	  á	  móti	  samkynhneigðu	  sambandi	  með	  notkun	  

sögulokaaðferðarinnar.	  Þetta	  dýpkaði	  þekkingu	  mína	  og	  kveikti	  enn	  meiri	  áhuga	  hjá	  
mér	  á	  aðferðinni	  sjálfri.	  Með	  því	  fékk	  ég	  fleiri	  verkfæri	  í	  hendurnar	  til	  þess	  að	  geta	  

notað	  aðferðina	  sem	  best	  fyrir	  mína	  rannsókn.	  Eftir	  undirbúningsvinnuna	  ákvað	  ég	  sem	  

dæmi	  að	  hafa	  nokkrar	  spurningar	  í	  lokin	  á	  sögunni	  og	  ég	  útbjó	  sér	  bakgrunnsblað	  sem	  
komið	  var	  inn	  á	  hér	  að	  ofan.	  Þegar	  ég	  skrifaði	  söguna	  hafði	  ég	  það	  fyrst	  og	  fremst	  í	  

huga	  að	  ég	  vildi	  gera	  persónuna	  trúverðuga,	  skapa	  persónu	  sem	  ungmennin	  myndu	  

geta	  tengt	  við	  og	  sett	  sig	  í	  spor	  hennar.	  Ég	  byggði	  að	  hluta	  til	  á	  minni	  reynslu	  í	  gegnum	  
íþróttaferil	  minn	  og	  starf	  mitt	  kringum	  íþróttir	  barna	  og	  unglinga	  sem	  og	  ég	  reyndi	  að	  

fylgja	  fræðunum	  á	  bakvið	  aðferðina.	  

Fyrir	  gagnagreiningu	  voru	  gögnin	  sett	  skipulega	  upp	  og	  merkt	  með	  bókstaf	  og	  númeri,	  

sögu	  og	  bakgrunnsblað	  hvers	  og	  eins,	  A1	  og	  A2,	  B1	  og	  B2	  o.s.frv.	  Ég	  fór	  svo	  skipulega	  í	  
gegnum	  sögurnar	  eftir	  þrepunum	  sex	  í	  þemagreiningu	  Braun	  og	  Clarke	  en	  ég	  greindi	  

stelpusögurnar	  sér	  og	  strákasögurnar	  sér.	  Ég	  las	  sögurnar	  sundur	  og	  saman,	  ritaði	  niður	  hjá	  

mér	  hugmyndir	  á	  spássíu	  og	  fór	  að	  kynnast	  gögnunum.	  Ég	  las	  þær	  svo	  aftur	  í	  gegn	  og	  skrifaði	  

niður	  kóða.	  Síðan	  gerði	  ég	  hugmyndir	  af	  þemum	  út	  frá	  kóðunum.	  Fór	  svo	  vandlega	  yfir	  þau	  
þemu	  og	  skoðaði	  hvort	  að	  greiningin	  væri	  í	  takt	  við	  rannsóknarspurninguna	  og	  hvort	  að	  

þemun	  endurspegluðu	  ekki	  innhald	  gagnanna.	  Eftir	  nokkrar	  yfirferðir	  og	  smávægilegar	  
breytingar	  hér	  og	  þar	  fann	  ég	  nafn	  á	  lokaþemun	  og	  skilgreindi	  kjarna	  og	  umfang	  þeirra.	  Að	  
lokum	  skrifaði	  ég	  greininguna	  upp	  og	  fann	  góð,	  lýsandi	  og	  bein	  dæmi	  úr	  gögnunum	  til	  að	  

styðja	  við	  niðurstöður	  greiningarinnar	  (Clarke,	  Braun	  og	  Hayfield,	  2015).	  Stafsetningar-‐	  og	  
innsláttarvillur	  voru	  leiðréttar	  í	  dæmunum	  úr	  sögunum	  svo	  textinn	  væri	  auðlesinn.	  Það	  sem	  

er	  talið	  hvað	  erfiðast	  við	  þessa	  aðferð	  er	  að	  fá	  nægilega	  löng	  svör/sögu	  frá	  þátttakendum	  til	  
að	  greina	  (Frith,	  2013).	  En	  ef	  þátttakendur	  eru	  nógu	  áhugasamir	  um	  viðfangsefnið	  er	  það	  
yfirleitt	  ekki	  vandamál	  sem	  varð	  raunin	  í	  mínu	  tilfelli	  þó	  svo	  að	  sögurnar	  hafi	  vissulega	  verið	  

mislangar	  (Braun	  og	  Clarke,	  2013).	  	  

Ég	  reyndi	  að	  tryggja	  gæði	  rannsóknarinnar	  með	  því	  vanda	  val	  á	  aðferðum,	  vera	  

skipulögð	  í	  vinnubrögðum	  og	  rökstyðja	  ákvarðanir	  mínar.	  Þess	  vegna	  gat	  ég	  sagt	  skýrt	  og	  
gegnsætt	  frá	  framkvæmd	  rannsóknar,	  hvernig	  gögnum	  var	  safnað,	  hvernig	  þau	  voru	  greind	  

og	  túlkuð.	  Ég	  hafði	  það	  einnig	  að	  leiðarljósi	  að	  samhengi	  væri	  milli	  mismunandi	  þátta	  

rannsóknarinnar	  s.s.	  rannsóknarspurningar,	  fræðilegrar	  nálgunar	  og	  aðferða	  (Braun	  og	  

Clarke,	  2013).	  Ég	  reyndi	  einnig	  að	  vera	  meðvituð	  um	  aðkomu	  mína	  að	  rannsókninni,	  
ígrundaði	  hvaða	  gildi	  og	  þekkingu	  ég	  tók	  með	  mér,	  hver	  mín	  fræðilega	  afstaða	  væri	  og	  hvaða	  

áhrif	  ég	  hefði	  á	  rannsóknarefnið.	  Ég	  tel	  það	  mjög	  mikilvægt	  þar	  sem	  að	  eigindlegar	  

rannsóknir	  eru	  félagslegt	  ferli	  og	  við	  sem	  rannsakendur	  erum	  líka	  þátttakendur	  í	  því.	  

Greiningin	  á	  gögnunum	  tekur	  því	  á	  sig	  mynd	  eftir	  mínu	  sjónarhorni,	  þar	  sem	  að	  ég	  túlka	  
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gögnin	  (Lichtman,	  M.,	  2013).	  Ég	  er	  menntaður	  íþrótta-‐	  og	  heilsufræðingur	  og	  kemur	  því	  lítið	  

á	  óvart	  að	  áhugi	  minn	  á	  íþróttum,	  hreyfingu	  og	  heilsu	  er	  mikill.	  Í	  mínum	  huga	  eru	  skipulagðar	  
íþróttir	  afar	  mikilvægar	  en	  þær	  eru	  meðal	  annars	  góður	  vettvangur	  fyrir	  börn	  og	  unglinga	  til	  

að	  læra	  að	  tileinka	  sér	  heilsusamlegan	  lífsstíl.	  Sjálf	  hef	  ég	  æft	  íþróttir	  í	  skipulögðu	  

íþróttastarfi	  frá	  unga	  aldri	  sem	  og	  ég	  hef	  stundað	  hreyfingu	  í	  óskipulögðu	  íþróttastarfi.	  
Reynsla	  mín,	  upplifun,	  þekking	  og	  áhugi	  hefur	  því	  áhrif	  á	  það	  hvernig	  ég	  kem	  að	  þessari	  

rannsókn	  og	  viðfangsefni	  hennar.	  Fyrir	  mér	  eru	  íþróttir	  afar	  stór	  partur	  af	  daglegu	  lífi.	  

Þátttaka	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  mótaði	  að	  stórum	  hluta	  þá	  manneskju	  sem	  ég	  hef	  að	  
geyma	  í	  dag	  og	  hvaða	  leiðir	  ég	  fetaði	  í	  mínu	  lífi.	  Þar	  sem	  ég	  er	  kvenkyns	  þá	  finn	  ég	  ef	  til	  vil	  

meiri	  samsvörun	  við	  gögnin	  frá	  stelpunum	  heldur	  en	  strákunum.	  Allt	  eru	  þetta	  þættir	  sem	  ég	  

þarf	  að	  vera	  meðvituð	  um	  við	  greiningu	  gagnanna.	  

	  Áður	  en	  rannsókn	  hófst	  kynnti	  ég	  mér	  siðareglur	  skólans	  og	  reyndi	  að	  fylgja	  þeim	  

eftir	  bestu	  getu	  (Siðareglur	  Háskóla	  Íslands,	  2003).	  Einnig	  hafði	  ég	  kynnt	  mér	  lög	  um	  

persónuvernd	  og	  meðferð	  persónuupplýsinga	  sem	  farið	  var	  eftir	  við	  framkvæmd	  

rannsóknarinnar	  (Lög	  um	  persónuvernd	  og	  meðferð	  persónuupplýsinga	  nr.	  77/2000).	  

Tilkynning	  var	  send	  til	  persónuverndar	  áður	  en	  gagnaöflun	  hófst.	  	  
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4 Niðurstöður	  	  

4.1 Bakgrunnur	  þátttakenda	  
Þátttakendur	  voru	  20	  talsins,	  10	  stelpur	  og	  10	  strákar	  á	  aldrinum	  15-‐18	  ára	  búsett	  á	  

Akureyri.	  Samtals	  voru	  9	  ungmenni	  ennþá	  að	  æfa	  skipulagðar	  íþróttir	  og	  11	  sem	  voru	  
hætt.	  Íþróttagreinarnar	  sem	  þau	  komu	  úr	  voru	  margar	  og	  fjölbreyttar,	  einstaklings-‐	  og	  

hópíþróttir.	  Þær	  voru	  fótbolti,	  handbolti,	  körfubolti,	  íshokký,	  blak,	  frjálsar	  íþróttir,	  

sund,	  listskautar,	  skíði,	  snjóbretti,	  dans	  og	  fimleikar.	  	  

	  

Tafla	  1.	  Kyn	  og	  aldur	  þátttakenda,	  skilgreining	  á	  tegund	  íþróttar	  og	  hvort	  að	  þátttakandi	  sé	  
enn	  að	  æfa	  íþróttina	  eða	  sé	  hættur	  iðkun.	  

	  

	  

Ástæður	  fyrir	  því	  hvers	  vegna	  ungmennin	  byrjuðu	  að	  æfa	  íþróttir	  voru	  margar	  en	  

hægt	  var	  að	  skipta	  þeim	  niður	  í	  þrjá	  meginflokka	  en	  þeir	  eru	  vinir,	  foreldrar,	  áhugi.	  Innan	  
flokkanna	  eru	  svo	  ýmsar	  ástæður	  hvað	  það	  var	  sem	  hafði	  áhrif	  á	  þau	  til	  að	  byrja,	  sem	  og	  

flokkarnir	  tengdust	  og	  höfðu	  áhrif	  á	  hvern	  annan	  á	  ýmsa	  vegu.	  Vinir,	  sem	  dæmi	  þá	  voru	  vinir	  
þátttakandans	  að	  stunda	  íþróttina	  og	  þess	  vegna	  langaði	  hann	  að	  prófa,	  fékk	  áhuga.	  Einnig	  
sendu	  foreldrar	  þátttakanda	  í	  íþróttina	  til	  þess	  að	  eignast	  vini,	  kynnast	  krökkum,	  fá	  

félagsskap.	  Aðrir	  þátttakendur	  höfðu	  mikinn	  áhuga	  og	  löngun	  til	  þess	  að	  prófa	  íþróttina,	  

KVK KK 
Aldur Tegund	  íþróttar Æfir/hætt Aldur Tegund	  íþróttar Æfir/hættur 
15 Hóp Hætt 15 Hóp Hættur 
15 Hóp Æfir 15 Einstaklings Hættur 
15 Einstaklings Æfir 16 Hóp Æfir 
16 Einstaklings Æfir 16 Hóp Hættur 
16 Einstaklings Hætt 16 Hóp Hættur 
17 Hóp Æfir 16 Einstaklings Hættur 
17 Einstaklings Hætt 17 Einstaklings Æfir 
17 Hóp Hætt 18 Hóp Æfir 
18 Hóp Æfir 18 Hóp Hættur 
18 Einstaklings Hætt 18 Einstaklings Æfir 
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sumir	  vegna	  þess	  að	  foreldrar	  og	  stundum	  systkini	  voru	  mikið	  í	  íþróttum.	  Tveir	  þátttakendur	  

af	  þessum	  20	  byrjuðu	  ekki	  beint	  fyrir	  tilstilli	  neinna	  þessara	  fyrrnefndu	  flokka	  heldur	  vegna	  
þess	  að	  í	  skólanum	  fengu	  þau	  kynningarblöð,	  væntanlega	  frá	  íþróttafélögunum,	  og	  þeim	  

boðið	  að	  koma	  og	  æfa	  íþróttina	  frítt	  einhvern	  ákveðinn	  tíma	  sem	  þau	  gerðu,	  fengu	  áhuga,	  

kynntust	  vinum	  og	  héldu	  áfram	  að	  æfa.	  	  

Af	  þessum	  20	  ungmennum	  byrjuðu	  18	  þeirra	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  sex	  ára	  eða	  

yngri.	  Af	  þessum	  11	  sem	  voru	  hætt	  íþróttaiðkuninni	  átti	  brottfallið	  sér	  stað	  fyrir	  17	  ára	  aldur	  

hjá	  níu	  af	  þeim.	  Þau	  sögðust	  öll	  hafa	  byrjað	  að	  stunda	  aðra	  hreyfingu	  eftir	  brottfallið.	  

Algengasta	  svarið	  var	  að	  þau	  færu	  í	  ræktina,	  fara	  sjálf	  í	  líkamsræktarstöð	  að	  æfa.	  Nokkrir	  
voru	  farnir	  að	  æfa	  Crossfit,	  einnig	  var	  nefnt	  að	  fara	  út	  að	  ganga,	  í	  einkaþjálfun	  og	  að	  fara	  í	  

bandý	  eða	  bolta	  einu	  sinni	  í	  viku	  í	  góðum	  félagsskap.	  	  

Það	  er	  afar	  jákvætt	  að	  sjá	  að	  þessi	  ungmenni	  sem	  hættu	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  hafi	  

þó	  haldið	  áfram	  að	  hreyfa	  sig.	  Þau	  voru	  öll	  búin	  að	  vera	  lengi	  í	  íþróttum,	  sum	  hver	  búin	  að	  

prófa	  margar	  íþróttagreinar	  meðan	  aðrir	  voru	  meira	  búnir	  að	  sérhæfa	  sig	  í	  einni	  grein.	  Þó	  
þau	  séu	  ekki	  gömul	  þá	  eru	  þau	  búin	  að	  upplifa	  margt	  og	  læra	  heilmikið	  á	  þessum	  tíma	  í	  

skipulögðu	  íþróttastarfi.	  Þó	  þau	  hætti	  í	  íþróttinni	  þá	  fylgir	  þessi	  lærdómur	  þeim	  út	  í	  hvaða	  
verkefni	  sem	  verður	  á	  vegi	  þeirra.	  Þau	  kunna	  líka	  á	  líkama	  sinn,	  vita	  hvernig	  þau	  eiga	  að	  
hugsa	  um	  hann	  og	  hvað	  hreyfingin	  gerir	  þeim	  gott.	  Það	  eru	  því	  meiri	  líkur	  á	  að	  þau	  haldi	  

hreyfingunni	  inni	  í	  sínum	  lífsstíl	  því	  það	  er	  það	  sem	  þau	  þekkja	  og	  hefur	  verið	  stór	  hluti	  af	  
þeirra	  tilveru	  frá	  unga	  aldri.	  	  

Að	  því	  sögðu	  þá	  er	  alls	  ekki	  það	  sama	  að	  æfa	  íþrótt	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  hjá	  félagi	  

undir	  leiðsögn	  þjálfara	  og	  það	  að	  fara	  sjálf	  í	  ræktina	  sem	  dæmi.	  Þá	  er	  ekki	  einungis	  verið	  að	  

ganga	  út	  frá	  hreyfingunni	  sjálfri	  en	  hún	  verður	  yfirleitt	  ekki	  eins	  regluleg	  og	  markviss	  og	  í	  
skipulögðu	  íþróttastarfi	  þar	  sem	  að	  menntaður	  þjálfari	  skipuleggur	  hana	  og	  heldur	  utan	  um.	  
Heldur	  er	  meiri	  horft	  á	  hina	  þætti	  starfsins,	  forvarnir,	  félagsþroskann	  og	  uppeldislegu	  gildin	  

sem	  ungmennin	  fara	  þá	  á	  mis	  við.	  Rannsóknir	  sýna	  mun	  á	  því	  hvort	  ungmenni	  stundi	  íþróttir	  í	  
skipulögðu	  starfi	  eða	  óskipulögðu	  (Viðar	  Halldórsson,	  2014).	  Það	  er	  því	  ekki	  íþróttin	  sjálf	  sem	  

skilar	  öllum	  ávinningi	  hennar	  heldur	  er	  það	  umhverfið	  í	  kring	  sem	  skiptir	  höfuð	  máli.	  Ef	  

forvarnir	  eru	  teknar	  sem	  dæmi	  þá	  dregur	  skipulagt	  íþróttastarf	  úr	  ýmissi	  áhættuhegðun	  en	  
þegar	  óskipulagt	  íþróttastarf	  er	  skoðað	  þá	  eru	  ungmennin	  mun	  líklegri	  til	  að	  taka	  upp	  ýmsa	  

áhættuhegðun	  og	  í	  raun	  líklegri	  heldur	  en	  þeir	  sem	  stunda	  engar	  íþróttir	  (Thorlindsson	  og	  

Halldorsson,	  2010;	  Halldorsson	  o.fl.,	  2014).	  	  

Þegar	  sögurnar	  voru	  skoðaðar	  í	  takt	  við	  bakgrunnsblöðin	  kom	  það	  helst	  í	  ljós	  að	  þau	  

ungmenni	  sem	  komu	  úr	  einstaklingsíþrótt	  nefndu	  það	  í	  sögum	  Bínu	  og	  Hemma	  að	  það	  
hallaði	  á	  félagslega	  hlutann	  í	  íþróttaiðkuninni.	  Það	  kemur	  ef	  til	  vill	  af	  því	  að	  oft	  eru	  færri	  að	  

æfa	  einstaklingsíþróttir	  og	  því	  mun	  færri	  á	  sama	  aldri	  að	  æfa	  saman.	  Annars	  var	  ekki	  annað	  
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sem	  virtist	  haldast	  í	  hendur	  við	  þætti	  sem	  höfðu	  áhrif	  á	  brottfall	  eftir	  því	  hvort	  þau	  æfðu	  

einstaklings-‐	  eða	  hópíþrótt.	  

4.2 Sögulokaaðferðin	  
Það	  var	  afar	  áhugavert	  að	  fara	  yfir	  gögnin	  og	  ég	  var	  ánægð	  hversu	  áhugasamir	  og	  

vandvirkir	  all	  flestir	  þátttakendurnir	  voru.	  Allir	  þátttakendur	  fengu	  sömu	  byrjun	  á	  sögu	  

og	  sögupersónan	  var	  alltaf	  sú	  sama,	  íþróttastelpan	  Bína	  hjá	  stelpunum	  og	  

íþróttastrákurinn	  Hemmi	  hjá	  strákunum.	  Dæmin	  sem	  notuð	  eru	  úr	  gögnunum	  fjalla	  því	  

öll	  um	  hana	  Bínu	  þó	  að	  það	  séu	  ekki	  sami	  þátttakandi	  á	  bakvið	  þau	  og	  eins	  með	  hann	  
Hemma.	  Ég	  greindi	  stelpusögurnar	  sér	  og	  stákasögurnar	  sér.	  Stelpusögurnar	  voru	  í	  

öllum	  tilfellum	  lengri	  en	  strákasögurnar.	  Það	  kom	  þó	  ekki	  að	  sök	  þegar	  kom	  að	  

greiningu	  þar	  sem	  mikið	  af	  atriðum	  kom	  fram	  í	  sögunum	  þó	  þeir	  væru	  ekki	  langorðir	  
um	  þau.	  Þegar	  borin	  var	  saman	  orðafjöldi	  í	  öllum	  20	  sögunum	  var	  lengsta	  sagan	  634	  

orð	  og	  stysta	  sagan	  var	  212	  orð.	  Við	  fyrstu	  yfirferð	  á	  gögnunum	  fann	  ég	  strax	  ýmsa	  

þætti	  sem	  tónuðu	  saman	  í	  sögunum	  en	  það	  var	  þó	  svolítið	  misjafnt	  hvað	  það	  var	  sem	  

hafði	  mestu	  áhrifin	  á	  íþróttaiðkun	  Bínu	  og	  Hemma	  hvernig	  saga	  þeirra	  endaði.	  Það	  var	  
afar	  athyglisvert	  að	  skoða	  bakgrunnsblöð	  þátttakenda	  í	  því	  samhengi	  þar	  sem	  að	  þeir	  

þátttakendur	  sem	  höfðu	  hætt	  íþróttaiðkun	  sinni	  létu	  nær	  undantekningarlaust	  létu	  
Bínu	  eða	  Hemma	  einnig	  hætta	  í	  sögunni	  en	  þeir	  þátttakendur	  sem	  enn	  æfðu	  sína	  íþrótt	  

létu	  sögupersónurnar	  einnig	  halda	  áfram	  iðkun	  sinni.	  Ef	  þátttakendur	  nefndu	  íþrótt	  

létu	  þeir	  sögupersónuna	  einnig	  stunda	  sömu	  íþrótt	  og	  þeir	  sjálfir.	  Það	  gefur	  til	  kynna	  að	  
þátttakendur	  hafi	  sótt	  í	  sinn	  reynsluheim	  við	  söguskrifin.	  Við	  greiningu	  gagna	  var	  þó	  

megináhersla	  lögð	  á	  sögurnar	  en	  ekki	  höfunda	  þeirra.	  	  

Það	  sem	  mér	  fannst	  einkenna	  gögnin	  var	  það	  að	  þemun	  tengdust	  mikið	  innbyrðis	  og	  

stundum	  var	  erfitt	  að	  flokka	  áhrifaþættina	  niður	  í	  þemun	  þar	  sem	  að	  þeir	  virtust	  hafa	  áhrif	  

hver	  á	  annan	  og	  ekki	  alltaf	  skýrt	  að	  sjá	  hvar	  snjóboltinn	  byrjaði	  að	  rúlla.	  Brottfall	  úr	  íþróttum	  
er	  margþætt	  viðfangsefni	  og	  það	  virðist	  oft	  vera	  sambland	  á	  milli	  þessara	  ytri	  þátta	  eins	  og	  

skóla,	  vinnu,	  annarra	  tómstunda	  og	  félagslífs	  og	  þessara	  innri	  þátta	  sem	  tengjast	  
íþróttastarfinu	  og	  íþróttamanninum	  sjálfum	  s.s.	  íþróttafélagið,	  þjálfarinn,	  liðsfélagarnir,	  vinir,	  

foreldrar,	  hvatning,	  pressa,	  skipulag	  þjálfunar,	  sérhæfing,	  sálfræðilegir	  þættir	  og	  

persónueinkenni	  sem	  hefur	  áhrif	  á	  íþróttamanninn	  og	  leiðir	  til	  brottfalls.	  Það	  sem	  liggur	  að	  

baki	  ákvörðunar	  um	  brottfall	  úr	  íþróttum	  stendur	  ekki	  alltaf	  svart	  á	  hvítu.	  

Eftir	  að	  hafa	  farið	  kerfisbundið	  í	  gegnum	  gögnin	  með	  þemagreiningu	  Braun	  og	  Clarke	  

(2013)	  fann	  ég	  út	  sex	  þemu	  sem	  mér	  fannst	  lýsa	  best	  niðurstöðunum	  úr	  gögnunum	  í	  

samræmi	  við	  rannsóknarspurninguna.	  Ég	  mun	  fara	  yfir	  þessi	  þemu	  hér	  á	  eftir	  og	  notast	  við	  
bein	  dæmi	  úr	  gögnunum	  til	  að	  styðja	  við	  niðurstöðurnar.	  
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4.3 Bína	  og	  Hemmi	  
Þemun	  sex	  úr	  sögunum	  um	  Bínu	  og	  Hemma	  voru	  lífið	  utan	  íþróttanna,	  stuðningur	  eða	  
pressa,	  vinátta,	  þjálfunin,	  draumurinn	  og	  fyrirmyndir.	  Það	  blönduðust	  þó	  ýmis	  atriði	  á	  

milli	  þema	  og	  margs	  konar	  þættir	  sem	  höfðu	  áhrif	  hvor	  á	  annan	  enda	  eins	  og	  áður	  

hefur	  komið	  fram	  hefur	  oftast	  fleiri	  en	  einn	  þáttur	  úrslitaáhrif	  þegar	  kemur	  að	  

ákvörðun	  ungmenna	  um	  að	  hætta	  í	  íþróttum.	  Þáttur	  sem	  blandaðist	  inn	  í	  öll	  þemun	  var	  

áhugi	  eða	  áhugaleysi.	  Áhugi	  Bínu	  og	  Hemma	  eða	  skortur	  á	  honum	  var	  það	  sem	  tengdi	  

þættina	  í	  þemunum	  saman.	  Hvers	  vegna	  sögupersónurnar	  misstu	  áhugann	  eða	  héldu	  
honum	  var	  hins	  vegar	  vegna	  mismunandi	  og	  stundum	  samspil	  margra	  þátta.	  Þegar	  

áhuginn	  minnkar	  hefur	  það	  áhrif	  á	  ánægjuna	  og	  tilgangurinn	  með	  iðkuninni	  týnist.	  

Ungmennin	  verða	  þá	  mörg	  hver	  stefnulaus	  í	  iðkun	  sinni	  og	  óörugg	  hvort	  það	  sé	  þess	  
virði	  að	  halda	  áfram	  að	  æfa.	  Áhuginn	  virðist	  því	  vera	  það	  sem	  íþróttaiðkunin	  hjá	  

ungmennum	  stendur	  eða	  fellur	  með.	  Áhugaleysið	  sprettur	  þó	  ekki	  upp	  af	  sjálfu	  sér	  

heldur	  er	  eitthvað	  sem	  hefur	  áhrif	  á	  það	  að	  áhuginn	  minnkar	  eða	  hverfur.	  Áhugi	  binst	  

líka	  oftast	  nær	  sterkum	  böndum	  við	  gleði,	  að	  hafa	  gaman	  af	  einhverju.	  Svo	  þegar	  
gamanið	  fer	  að	  minnka	  þá	  minnkar	  áhuginn	  líka.	  Þegar	  iðkandi	  er	  orðinn	  áhugalítill	  og	  

hefur	  ekki	  gaman	  af	  iðkuninni	  lengur,	  hverjar	  svo	  sem	  ástæðurnar	  á	  bakvið	  það	  eru,	  er	  
algengt	  að	  hann	  hætti	  iðkun	  sinni	  (Quested	  o.fl.,	  2013;	  Salguero	  o.fl.,	  2003).	  Hvort	  sem	  

ástæðurnar	  fyrir	  áhuganum	  eða	  áhugaleysinu	  tengdust	  lífinu	  utan	  við	  íþróttina,	  

þjálfaranum,	  stuðningi	  eða	  pressu,	  draumum,	  fyrirmyndum	  eða	  efanum.	  	  

Hér	  á	  eftir	  verður	  farið	  yfir	  þemun	  og	  tekin	  dæmi	  beint	  úr	  sögunum	  til	  að	  styrkja	  

greininguna.	  Í	  eftirfarandi	  þemum	  er	  komið	  inn	  á	  ástæður	  fyrir	  brottfalli	  ungmenna	  úr	  

íþróttum	  út	  frá	  sjónarhorni	  Bínu	  og	  Hemma.	  Einnig	  er	  komið	  inn	  á	  þætti	  sem	  styðja	  við	  

íþróttaiðkunina,	  af	  hverju	  ungmennin	  halda	  áfram	  að	  æfa,	  hvað	  heldur	  þeim	  í	  íþróttunum	  og	  

styrkir	  þeirra	  iðkun	  enn	  frekar	  til	  frambúðar.	  Það	  er	  eigi	  að	  síður	  mikilvægt	  að	  velta	  þeim	  
punktum	  fyrir	  sér	  og	  íþróttaþátttöku	  ungmenna	  út	  frá	  því	  sjónarhorni.	  

	  

4.3.1 Lífið	  utan	  íþróttanna	  

Eins	  og	  áður	  hefur	  komið	  fram	  þá	  er	  það	  viss	  skuldbinding	  að	  vera	  í	  skipulögðu	  

íþróttastarfi.	  Það	  fer	  mikill	  tími	  í	  íþróttaiðkun	  þá	  aðallega	  í	  æfingar	  en	  þeim	  fjölgar	  og	  
þær	  lengjast	  yfirleitt	  eftir	  því	  sem	  iðkendur	  eldast.	  Það	  kom	  fram	  í	  öllum	  sögunum	  um	  

Hemma	  og	  Bínu	  á	  einhvern	  hátt	  að	  þau	  væru	  að	  æfa	  mikið	  og	  það	  tæki	  mikinn	  tíma.	  

Það	  kom	  fram	  að	  það	  væru	  margar	  æfingar,	  þær	  væru	  langar,	  lítill	  tími	  væri	  fyrir	  önnur	  
áhugamál,	  þau	  væru	  þreytt,	  hefðu	  lítinn	  tíma	  í	  heimanám,	  hefðu	  litla	  orku	  í	  skólanum	  

og	  lítinn	  tíma	  fyrir	  vini	  og	  fjölskyldu.	  Tíminn	  sem	  fer	  í	  iðkunina	  og	  það	  að	  hafa	  annað	  að	  
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gera	  er	  þekktur	  áhættuþáttur	  fyrir	  brottfall	  úr	  íþróttum	  (Molinero	  o.fl.,	  2006;	  Salguero,	  

Gonzales-‐Boto	  og	  Tuero,	  2003;	  Ferreira	  og	  Armstrong,	  2002).	  Í	  sögunum	  kom	  fram	  að	  
Bína	  og	  Hemmi	  væru	  að	  fórna	  svo	  miklu	  fyrir	  íþróttirnar	  og	  eyða	  mest	  öllum	  sínum	  

tíma	  í	  iðkunina.	  Í	  sögunum	  tengdust	  þessar	  fórnir	  flestar	  félagslífinu,	  vinunum	  og	  

öðrum	  tómstundum.	  Yfirleitt	  fylgdu	  á	  eftir	  vangaveltur	  um	  hvort	  það	  væri	  þess	  virði,	  af	  
hverju,	  fyrir	  hvað	  eða	  hvern	  þau	  væru	  að	  þessu	  eins	  og	  kemur	  vel	  fram	  eftirfarandi	  

dæmi	  um	  Bínu.	  

,,(...)	  Hún	  hefur	  ekki	  haft	  tíma	  til	  að	  mæta	  í	  félagsmiðstöð	  skólans	  eða	  fara	  á	  
skólaböllin	  eða	  hitta	  vinina	  eftir	  skóla	  því	  það	  eina	  sem	  kemst	  að	  eru	  stanslausar	  

æfingar	  og	  keppnir.	  Henni	  líður	  eins	  og	  hún	  sé	  að	  missa	  af	  og	  veit	  ekki	  hvort	  

íþróttin	  sé	  þess	  virði.	  Svona	  hugsun	  kemur	  af	  og	  til	  upp	  í	  hugann	  og	  spurning	  sem	  

maður	  spyr	  sig	  hvort	  þetta	  sé	  þess	  virði.	  Mann	  langar	  kannski	  bara	  aðeins	  að	  geta	  

andað	  (...)’’	  

Hemmi	  var	  einnig	  farinn	  að	  efast	  um	  hvort	  að	  íþróttin	  væri	  það	  sem	  hann	  hefði	  
mestan	  áhuga	  á.	  Hann	  hefur	  verið	  í	  íþróttum	  frá	  því	  að	  hann	  man	  eftir	  sér.	  Mest	  allur	  hans	  

tími	  fer	  í	  æfingar,	  keppnir	  eða	  eitthvert	  starf	  tengt	  íþróttunum.	  Hann	  er	  farinn	  að	  velta	  því	  
fyrir	  sér	  hvort	  hann	  sé	  í	  íþróttum	  af	  vana	  eða	  hvort	  hann	  hafi	  ennþá	  mestan	  áhuga	  á	  þeim.	  
Kannski	  er	  hann	  betri	  í	  einhverju	  öðru,	  kannski	  finnst	  honum	  skemmtilegra	  að	  gera	  eitthvað	  

allt	  annað,	  eitthvað	  sem	  hann	  hefur	  jafnvel	  ekki	  prófað,	  hefur	  ekki	  haft	  tíma	  til	  að	  prófa	  af	  
því	  hann	  er	  að	  æfa	  svona	  mikið.	  	  

,,(...)	  Hann	  hugsar	  hvort	  hann	  ætti	  að	  hætta	  að	  æfa	  og	  verja	  tímanum	  sínum	  í	  

eitthvað	  annað	  sem	  hann	  hefur	  áhuga	  á	  eða	  kannski	  vill	  hann	  kanna	  aðra	  hluti	  

sem	  hann	  gæti	  haft	  áhuga	  á	  (...)’’	  

Þessir	  ytri	  þættir	  um	  að	  ungmennin	  hafa	  annað	  að	  gera	  (Molinero	  o.fl.,	  2006;	  

Salguero	  o.fl.,	  2003)	  og	  þessi	  mikli	  tími	  sem	  fer	  í	  íþróttaiðkunina	  og	  það	  sem	  tengist	  henni	  
(Ferreira	  og	  Armstrong,	  2002)	  kemur	  vel	  fram	  í	  sögunum	  hjá	  báðum	  kynum.	  Það	  kom	  fram	  í	  

sögunum	  um	  Bínu	  að	  henni	  leið	  stundum	  eins	  og	  hún	  væri	  að	  missa	  af	  einhverju	  af	  því	  hún	  

var	  í	  íþróttum.	  Hún	  var	  ekkert	  endilega	  með	  eitthvað	  ákveðið	  í	  huga	  eða	  með	  það	  á	  hreinu	  
hverju	  hún	  væri	  að	  missa	  af	  en	  af	  því	  að	  svo	  mikið	  af	  tíma	  hennar	  fór	  í	  íþróttirnar	  þá	  var	  

tilfinningin	  sú	  að	  hún	  væri	  örugglega	  að	  missa	  af	  einhverju	  öðru	  sem	  lífið	  hefur	  upp	  á	  að	  

bjóða.	  Þessi	  hugsun	  kom	  einnig	  fram	  í	  sögunum	  um	  Hemma.	  Hemmi	  var	  farinn	  að	  velta	  fyrir	  

sér	  tilganginum	  með	  íþróttaiðkuninni.	  Farinn	  að	  vega	  og	  meta	  kosti	  og	  galla	  þess	  að	  æfa	  og	  
spiluðu	  margir	  þættir	  þar	  inn	  í	  þar	  á	  meðal	  mikilvægi	  félagsskaparins.	  
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,,(...)	  Hann	  byrjar	  að	  hugsa	  alvarlega	  hvort	  hann	  vilji	  endilega	  vera	  að	  eyða	  

mikilvægum	  tíma	  í	  eitthvað	  sem	  hann	  gæti	  sleppt,	  hann	  byrjar	  að	  hugsa	  um	  öll	  
smáatriði	  varðandi	  íþróttina	  og	  fer	  að	  sjá	  marga	  galla,	  æfingafélagarnir	  hittast	  

aldrei	  og	  hann	  heldur	  að	  þeir	  nenni	  ekkert	  að	  vera	  með	  honum	  og	  æfingarnar	  eru	  

orðnar	  bara	  inn	  og	  út,	  menn	  mæta	  1	  mín	  fyrir	  æfingu	  því	  þeir	  gefa	  sér	  engan	  tíma	  
til	  þess	  að	  mæta	  fyrr	  og	  bruna	  svo	  heim	  beint	  eftir	  æfinguna	  (...)’’	  

Það	  er	  þó	  ekki	  einungis	  félagslífið,	  vinirnir	  og	  aðrar	  tómstundir	  sem	  Bínu	  og	  Hemma	  

finnst	  þau	  ekki	  ná	  að	  sinna.	  Unglingsárin	  eru	  mikil	  mótunarár	  og	  það	  er	  mikið	  um	  breytingar.	  
Kynþroskaskeiðið	  sér	  um	  stóran	  hluta	  af	  þeim	  en	  svo	  eru	  líka	  breytingar	  sem	  fylgja	  því	  að	  

klára	  grunnskólann,	  velta	  fyrir	  sér	  framtíðinni	  og	  hefja	  í	  flestra	  tilfella	  nám	  við	  

framhaldsskóla.	  Það	  eru	  miklar	  breytingar,	  mikið	  áreiti	  úr	  öllum	  áttum.	  Ungmennunum	  líður	  

eins	  og	  þau	  þurfi	  að	  fara	  hugsa	  til	  framtíðarinnar,	  hvað	  þau	  ætla	  að	  gera	  og	  verða	  þegar	  þau	  

verða	  stór.	  Flestir	  fara	  í	  framhaldsskóla	  eftir	  grunnskólagönguna	  en	  þeim	  fer	  fækkandi	  sem	  

fara	  beint	  út	  á	  vinnumarkaðinn.	  Í	  sögunum	  kom	  fram	  að	  Bína	  og	  Hemmi	  fundu	  fyrir	  miklu	  
álagi	  í	  framhaldsskólanáminu	  sem	  hafði	  áhrif	  á	  íþróttaþátttöku	  þeirra.	  Það	  er	  þó	  viss	  munur	  

milli	  kynja	  hvernig	  framhaldsskólanámið	  hafði	  áhrif	  á	  þau.	  Bína	  nefndi	  að	  það	  væri	  verið	  að	  
pressa	  á	  sig	  að	  hugsa	  um	  framtíðina,	  við	  hvað	  hún	  ætlaði	  að	  starfa.	  Bínu	  fannst	  hún	  vera	  að	  
bregðast	  foreldrum	  sínum	  af	  því	  henni	  fannst	  hún	  ekki	  hafa	  orku	  til	  að	  einbeita	  sér	  að	  

náminu.	  Þegar	  kemur	  að	  námi	  virðast	  vera	  gerðar	  meiri	  kröfur	  á	  að	  stelpur	  standi	  sig	  vel	  
heldur	  en	  strákar	  (Bois	  o.fl.,	  2005).	  Það	  er	  ekki	  í	  aðalnámskrá,	  stefnu	  skólanna	  eða	  hluti	  af	  

kennarastarfinu	  heldur	  virðast	  þetta	  ennþá	  vera	  ákveðin	  viðhorf	  og	  skilaboð	  sem	  koma	  úr	  

samfélaginu	  í	  heild.	  Bína	  virðist	  allavega	  vera	  með	  það	  innprentað	  að	  það	  sé	  afar	  mikilvægt	  
fyrir	  hana	  að	  standa	  sig	  vel	  í	  skólanum	  og	  hann	  gangi	  fyrir	  íþróttinni.	  Það	  er	  vissulega	  jákvætt	  

þegar	  litið	  er	  á	  það	  eitt	  og	  sér	  að	  vera	  dugleg	  og	  metnaðarfull	  í	  sínu	  námi	  en	  reikningsdæmið	  

gengur	  ekki	  upp	  þegar	  það	  er	  viðurkennt	  af	  samfélaginu	  að	  Hemmi	  sem	  er	  með	  henni	  í	  bekk	  

leggi	  ekki	  jafn	  hart	  að	  sér	  og	  það	  sé	  allt	  í	  lagi	  því	  hann	  ætli	  að	  ná	  langt	  í	  íþróttum.	  	  

,,(...)	  Bína	  er	  farin	  að	  efast	  um	  sjálfa	  sig,	  farin	  að	  hugsa	  hvað	  gerist	  ef	  hún	  nær	  

ekki	  þessu	  markmiði	  sem	  hún	  hefur	  sett	  sér.	  Að	  þá	  hefur	  hún	  eitt	  miklum	  tíma	  í	  
þessa	  íþrótt	  til	  einskis.	  Hún	  er	  komin	  á	  framhaldskólastig	  og	  hefur	  varla	  tíma	  fyrir	  

félagslíf.	  Þar	  sem	  skólinn	  er	  langur,	  mikið	  heimanám,	  svo	  æfingar.	  Þá	  er	  dagurinn	  

að	  verða	  búinn	  (...)’’	  

Í	  sögunum	  um	  Hemma	  kom	  fram	  að	  hann	  fann	  fyrir	  auknu	  álagi	  tengdu	  
framhaldsskólanum,	  það	  væri	  mikið	  að	  gera	  í	  náminu	  og	  síðan	  væri	  líka	  mikið	  félagslíf.	  Þessi	  

skortur	  á	  tíma	  og	  orku	  kom	  enn	  og	  aftur	  við	  sögu.	  Hann	  kom	  þreyttur	  heim	  úr	  skólanum	  og	  

fannst	  því	  erfitt	  að	  fara	  beint	  á	  æfingu.	  	  
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,,(...)	  Hemmi	  er	  kominn	  í	  menntaskóla	  þar	  sem	  hann	  þarf	  að	  hugsa	  meira	  um	  

tímann	  sem	  hann	  hefur	  í	  það	  sem	  honum	  finnst	  skemmtilegt,	  honum	  finnst	  erfitt	  
að	  koma	  sér	  á	  æfingar	  og	  stunda	  íþróttina	  vegna	  þreytu,	  hann	  er	  nýkominn	  heim	  

úr	  skólanum	  þegar	  hann	  þarf	  svo	  að	  hoppa	  beint	  á	  æfingu	  (...)’’	  

Hemma	  finnst	  hann	  vera	  í	  hálfgerðum	  vítahring	  sem	  einkennist	  af	  þreytu.	  Hann	  er	  
þreyttur	  eftir	  skólann	  og	  finnst	  erfitt	  að	  fara	  á	  æfingar	  en	  svo	  er	  hann	  líka	  þreyttur	  eftir	  

æfingar	  og	  finnst	  hann	  ekki	  geta	  fylgst	  með	  í	  skólanum	  eða	  haft	  orku	  í	  heimanámið	  eftir	  

æfingu.	  

,,(...)	  Svo	  sér	  hann	  að	  hann	  er	  hvort	  eð	  er	  ekkert	  að	  fylgjast	  með	  því	  hvað	  er	  að	  

gerast	  í	  skólanum	  þegar	  hann	  kemur	  heim	  eftir	  æfingar	  og	  er	  líka	  alltof	  þreyttur	  

til	  þess	  að	  gera	  heimavinnuna	  (...)’’	  

Munurinn	  sem	  kom	  fram	  í	  sögunum	  var	  því	  stelpurnar	  urðu	  stressaðar,	  kvíðnar	  og	  

smeykar	  um	  að	  ná	  ekki	  að	  standa	  sig	  vel	  í	  náminu	  og	  sinna	  íþróttinni	  vel.	  Þetta	  hafði	  áhrif	  á	  
líðan	  þeirra,	  kom	  niður	  á	  árangri	  og	  ánægju	  bæði	  í	  íþróttinni	  og	  náminu.	  Hjá	  sumum	  hafði	  
þetta	  svo	  mikil	  áhrif	  að	  þær	  sáu	  ekki	  aðra	  leið	  út	  en	  að	  hætta	  í	  íþróttinni	  til	  að	  ná	  að	  sinna	  

skólanum	  eins	  vel	  og	  þær	  vildu	  eða	  fannst	  þær	  eiga	  að	  gera.	  Í	  sögunum	  um	  Hemma	  aftur	  á	  
móti	  virtust	  strákarnir	  frekar	  láta	  íþróttina	  ganga	  fyrir	  þó	  svo	  þeir	  næðu	  ekki	  alltaf	  að	  gera	  
heimanámið	  eða	  ná	  jafn	  góðum	  árangri	  í	  náminu	  eins	  og	  þeir	  vissu	  að	  þeir	  gætu.	  Íþróttir	  og	  

hreyfing	  er	  talin	  hafa	  jákvæð	  áhrif	  á	  námsárangur	  (Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir	  o.fl.,	  2006),	  
ungmenni	  sem	  eru	  á	  fullu	  í	  íþróttum	  eru	  oft	  einnig	  mestu	  námshestarnir.	  Það	  þarf	  því	  að	  

huga	  að	  álaginu	  á	  ungmennin,	  íþróttafélögin	  þurfa	  að	  vera	  meðvitum	  um	  æfingaálagið	  og	  

skoða	  þarf	  vandlega	  uppsetningu	  námsins	  í	  framhaldsskólum	  landsins	  sérstaklega	  eftir	  

styttningu	  námsins	  niður	  í	  þrjú	  ár.	  Það	  er	  allra	  hagur	  að	  það	  komist	  á	  gott	  jafnvægi	  milli	  skóla	  

og	  íþróttanna	  og	  ungmennin	  nái	  að	  blómstra	  á	  báðum	  sviðum.	  

Það	  var	  ekki	  eingöngu	  önnur	  áhugamál,	  frítími,	  félagslíf	  og	  skólinn	  sem	  nefnt	  var	  í	  

tengslum	  við	  tímaskort	  vegna	  íþróttaiðkunarinnar.	  Samveru	  með	  fjölskyldunni	  var	  einnig	  	  

ábótavant.	  Það	  er	  afar	  mikilvægt	  fyrir	  ungmennin	  að	  vera	  í	  góðum	  samskiptum	  við	  foreldra	  

sína	  og	  eiga	  samverustundir	  með	  þeim.	  Það	  ásamt	  stuðningi	  þeirra	  og	  eftirliti	  eru	  einmitt	  

með	  þeim	  stærstu	  verndandi	  þáttum	  fyrir	  þátttöku	  ungmenna	  í	  skipulögðu	  íþróttasstarfi	  
(Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir	  o.fl.,	  2011).	  Þetta	  er	  því	  afar	  umhugsunarverður	  punktur	  að	  

íþróttaiðkunin	  komi	  niður	  á	  samveru	  með	  foreldrum	  og	  fjölskyldu.	  Í	  sögunum	  kom	  fram	  að	  

ungmennunum	  finnst	  leiðinlegt	  að	  hitta	  fjölskylduna	  sína	  lítið	  og	  missa	  af	  tíma	  með	  þeim.	  
Það	  er	  ekki	  aðeins	  að	  æfingarnar	  séu	  margar	  og	  langar	  en	  tímasetningin	  á	  þeim	  og	  keppnum	  
skipta	  líka	  máli.	  Æfingarnar	  hjá	  eldri	  iðkendum	  færast	  aftar	  á	  dagsskipulagið	  og	  ekki	  ólagengt	  
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að	  unglingarnir	  séu	  á	  æfingum	  um	  kvöldmatarleytið.	  Hjá	  fjölskyldum	  landsins	  er	  

kvöldmáltíðin	  oft	  eini	  tími	  dagsins	  þar	  sem	  allir	  fjölskyldumeðlimir	  setjast	  saman	  niður	  og	  
eiga	  samverustund.	  Það	  er	  því	  ákveðin	  fórn	  að	  missa	  af	  þessari	  stund	  flest	  kvöld	  vikunnar.	  

,,(...) Meðan	  Hemmi	  er	  á	  æfingu	  borðar	  fjölskyldan	  hans	  saman	  og	  er	  það	  eina	  

fjölskyldustund	  dagsins,	  það	  finnst	  honum	  leiðinlegt	  þar	  sem	  hann	  hefur	  

voðalega	  sjaldan	  almennileg	  samskipti	  við	  foreldra	  sína	  og	  systkini	  (...)’’	  

Vissulega	  er	  líf	  utan	  íþróttanna	  en	  þegar	  ungmenni	  stunda	  íþróttir	  af	  heilum	  hug	  og	  

sérstaklega	  ef	  þau	  langar	  að	  ná	  langt	  þá	  einkennir	  iðkunin	  tilveru	  þeirra	  að	  miklu	  leyti.	  Eitt	  af	  
þeim	  uppeldislegu	  gildum	  sem	  lærast	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  er	  skuldbinding.	  Það	  er	  afar	  

góð	  dyggð	  að	  tileinka	  sér	  en	  þjálfarar	  og	  aðrir	  sem	  koma	  að	  skipulagningu	  í	  íþróttastarfinu	  

þurfa	  þó	  að	  passa	  vel	  að	  ofnýta	  sér	  hana	  ekki.	  Passa	  þarf	  upp	  á	  æfingaálag	  fyrir	  líkamann	  en	  
einnig	  fyrir	  andlegu	  hliðina.	  Að	  hafa	  mikið	  að	  gera,	  lítill	  tími,	  missa	  af	  félögunum,	  fórna	  

skemmtiviðburðum,	  kvíði	  fyrir	  því	  að	  ná	  ekki	  að	  sinna	  skólanum	  nægilega	  eru	  allt	  þættir	  sem	  

virðast	  ýta	  undir	  brottfall	  úr	  íþróttum.	  Ungmennin	  hætta	  að	  hafa	  gaman	  af	  því	  að	  stunda	  
íþróttina	  og	  missa	  áhugann,	  en	  það	  er	  undirstaðan.	  Annað	  eigi	  síður	  mikilvægt	  sem	  
ungmenni	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  læra	  er	  skipulagning	  og	  vissulega	  forgangsröðun	  en	  þau	  

atriði	  eru	  afskaplega	  gott	  veganesti	  fyrir	  ungmennin	  að	  hafa	  hvert	  sem	  lífið	  teymir	  þau.	  Í	  
sumum	  sögunum	  komust	  Bína	  og	  Hemmi	  að	  þeirri	  niðurstöðu	  að	  það	  væri	  þess	  virði	  að	  
stunda	  íþróttina	  áfram,	  telja	  kosti	  þess	  vega	  þyngra	  heldur	  en	  lesti.	  Þau	  uppgötvuðu	  það	  í	  

sumum	  sögunum	  með	  því	  að	  taka	  sér	  hvíld	  frá	  æfingum	  í	  smá	  tíma.	  Í	  öðrum	  ákváðu	  þau	  að	  
prófa	  að	  skipuleggja	  sig	  betur	  til	  að	  láta	  allt	  ganga	  upp.	  Í	  nokkrum	  sögum	  leituðu	  þau	  til	  

foreldra	  eða	  þjálfara,	  sögðu	  frá	  vangaveltum	  sínum,	  fóru	  yfir	  málin	  og	  fengu	  aðstoð	  við	  að	  
finna	  lausn.	  Í	  þeim	  sögum	  var	  hlustað	  á	  þau,	  þeim	  mætt	  með	  skilningi	  og	  vilja	  til	  að	  finna	  
leiðir	  til	  að	  koma	  til	  móts	  við	  þau.	  	  

	  
,,(...)	  	  á	  þriðja	  degi	  er	  hún	  strax	  byrjuð	  að	  sakna	  æfinga	  og	  áttar	  sig	  á	  því	  að	  

íþróttir	  eru	  partur	  af	  því	  hver	  hún	  er	  og	  getur	  ekki	  ímyndað	  sér	  að	  æfa	  ekki	  á	  

hverjum	  degi	  og	  ekki	  hitta	  æfingafélagana	  sem	  henni	  þykir	  svo	  vænt	  um.	  
Stundum	  þarf	  ekki	  nema	  nokkra	  daga	  til	  að	  átta	  sig	  á	  því	  hvað	  lífið	  væri	  leiðinlegt	  

og	  tómlegt	  án	  íþrótta.	  Bína	  fór	  líka	  að	  hugsa	  hverju	  hún	  væri	  eiginlega	  að	  fórna	  

því	  hún	  græddi	  svo	  mikið	  meira	  á	  íþróttinni	  heldur	  en	  nokkur	  tímann	  einhverju	  
öðru	  (...)’’	  
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4.3.2 Vinátta	  

Vinátta	  er	  afar	  valdamikið	  fyrirbæri,	  sérstaklega	  á	  unglingsárunum.	  Vinir,	  jafningjar	  og	  

liðsfélagar	  geta	  haft	  mikil	  áhrif	  á	  íþróttaiðkun	  hvers	  annars,	  neikvæð	  og	  jákvæð	  

(Fraser-‐Thomas	  o.fl.,	  2008;	  Ferreira	  og	  Armstrong,	  2002).	  Stór	  hluti	  af	  íþróttaiðkun	  

ungmenna	  snýst	  um	  félagsskapinn.	  Æfinga-‐	  og	  liðsfélagar	  tengjast	  oft	  sterkum	  

vinaböndum	  til	  frambúðar.	  Börn	  og	  unglingar	  byrja	  einnig	  oft	  að	  æfa	  íþróttir	  út	  af	  

vináttu,	  ef	  besti	  vinurinn	  fer	  að	  æfa	  einhverja	  íþrótt	  þá	  togar	  það	  í	  hinn	  að	  byrja	  líka.	  

Neikvæðu	  áhrif	  vináttunnar	  geta	  verið	  þau	  að	  vinir	  sem	  ekki	  eru	  að	  æfa	  íþróttina	  geta	  

togað	  í	  einstaklinginn	  og	  ýtt	  undir	  brottfall.	  Hann	  er	  að	  missa	  af	  ýmsu	  skemmtilegu	  sem	  
vinirnir	  eru	  að	  gera,	  hefur	  lítinn	  tíma	  fyrir	  annað	  félagslíf	  vegna	  tímans	  sem	  

íþróttaiðkunin	  tekur.	  Eins	  ef	  að	  vinir	  eru	  að	  æfa	  saman	  og	  annar	  hættir	  eykur	  það	  

líkurnar	  á	  að	  hinn	  hætti	  líka	  (Fraser-‐Thomas	  o.fl.,	  2008;	  Molinero	  o.fl.2006;	  Ferreira	  og	  
Armstrong,	  2002).	  Í	  sögunum	  um	  Bínu	  og	  Hemma	  kom	  fram	  að	  þau	  væru	  að	  fórna	  

ýmsu	  fyrir	  það	  að	  stunda	  íþróttina	  sína	  og	  væru	  að	  missa	  af	  einhverju	  og	  það	  var	  oftar	  
en	  ekki	  tengt	  félagslegum	  þáttum	  og	  vinunum.	  	  

,,(...)	  Bína	  heldur	  kannski	  að	  hún	  sé	  að	  missa	  af	  einhverju.	  Það	  er	  mikið	  um	  að	  

vera	  í	  félagslífinu	  og	  hún	  á	  eina	  vinkonu	  sem	  er	  ekki	  í	  íþróttum	  og	  er	  alltaf	  að	  

reyna	  að	  fá	  hana	  með	  sér	  á	  böll	  og	  aðrar	  skemmtanir	  (...)’’	  

Félagslegi	  þátturinn	  er	  mikilvægur	  fyrir	  alla	  en	  fyrir	  ungmenni	  virðist	  hann	  skipta	  öllu	  

máli.	  Það	  er	  því	  gott	  þegar	  hann	  vinnur	  með	  íþróttastarfinu	  en	  ekki	  gegn	  því.	  Vinir	  geta	  stutt	  

við	  íþróttaiðkun	  hvers	  annars	  og	  sterk	  ævilöng	  vináttubönd	  verða	  oft	  til	  í	  íþróttum.	  Íþróttir	  
hafa	  mikið	  félagslegt	  gildi	  og	  félagsskapurinn	  er	  oftar	  en	  ekki	  sá	  áhrifaþáttur	  sem	  vegur	  hvað	  

þyngst	  í	  þátttöku	  ungmenna	  í	  íþróttum	  (Fraser-‐Thomas	  o.fl.,	  2008;	  Ferreira	  og	  Armstrong,	  

2002).	  Það	  að	  tilheyra	  hóp,	  vera	  með,	  hitta	  liðsfélaga	  og	  vini	  á	  æfingum	  og	  takast	  á	  við	  

meðbyr	  og	  mótbyr	  þeim	  við	  hlið,	  er	  stór	  hluti	  af	  íþróttaiðkuninni.	  Ef	  að	  ungmennin	  eiga	  góða	  

vini	  í	  íþróttunum	  gerir	  það	  þeim	  minna	  til	  að	  missa	  af	  viðburðum	  í	  félagslífinu	  í	  skólanum	  

sem	  dæmi.	  Í	  sögunum	  kom	  fram	  hversu	  mikilvægt	  væri	  að	  eiga	  svona	  góða	  vini	  í	  íþróttunum.	  

Til	  dæmis	  hefði	  það	  drifið	  Bínu	  áfram	  í	  að	  mæta	  á	  æfingar	  og	  þó	  svo	  að	  það	  væri	  oft	  harka	  á	  

æfingum	  og	  þær	  vinkonurnar	  tækjust	  á	  og	  væru	  keppinautar	  þá	  færu	  þær	  yfirleitt	  hlæjandi	  

saman	  inn	  í	  búningsklefa	  eftir	  æfingu.	  Bínu	  fannst	  gaman	  að	  æfa	  með	  vinkonum	  sínum	  og	  

hún	  lagði	  sig	  meira	  fram	  þegar	  hún	  var	  að	  æfa	  með	  þeim	  heldur	  en	  ella.	  Bína	  orðaði	  

mikilvægi	  vináttunar	  í	  íþróttaiðkun	  afar	  vel	  með	  eftirfarandi	  setningu.	  	  

,,(...)	  En	  stelpurnar	  í	  liðinu	  hennar	  eru	  eins	  og	  önnur	  fjölskylda	  og	  gæti	  hún	  ekki	  

ímyndað	  sér	  að	  vera	  ekki	  með	  þeim	  á	  hverjum	  degi	  (...)’’	  
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Það	  kom	  einnig	  skýrt	  fram	  í	  sögunum	  um	  Hemma	  að	  vinirnir	  væru	  það	  sem	  gerðu	  

æfingarnar	  skemmtilegar.	  Hemma	  hlakkaði	  til	  að	  fara	  á	  æfingar	  til	  þess	  að	  hitta	  vini	  sína.	  Það	  
styður	  við	  íþróttaiðkunina	  að	  eiga	  félaga,	  vini	  í	  íþróttunum.	  	  

,,(...)	  Hemma	  finnst	  líka	  bara	  svo	  gaman	  að	  hitta	  strákana	  á	  æfingum,	  þeir	  eru	  

langbestu	  vinir	  hans	  og	  honum	  líður	  bara	  best	  á	  æfingum	  (...)’’	  

Það	  að	  mæta	  á	  æfingar	  til	  að	  hitta	  vinina	  heldur	  gamaninu	  gangandi	  og	  þar	  með	  

áhuganum.	  Það	  kom	  fram	  í	  þeim	  sögum	  þar	  sem	  Hemmi	  átti	  ekki	  vini	  eða	  félaga	  í	  íþróttinni	  

að	  það	  hafði	  mikil	  áhrif	  á	  hann.	  Einnig	  kom	  það	  fram	  í	  sögunum	  um	  Bínu	  þar	  sem	  
félagsskapurinn	  var	  af	  skornum	  skammti,	  hún	  hafði	  engan	  til	  að	  leita	  til	  og	  átti	  enga	  góða	  

vinkonu	  í	  íþróttinni.	  Það	  hefur	  áhrif	  á	  ánægjuna	  sem	  íþróttaiðkun	  getur	  veitt,	  það	  er	  ekki	  jafn	  

hvetjandi	  að	  mæta	  á	  æfingar,	  ekki	  jafn	  spennandi.	  Áhuginn	  á	  íþróttinni	  þarf	  að	  vera	  þeim	  

mun	  sterkari	  til	  þess	  að	  ungmennin	  haldi	  áfram	  að	  æfa	  ef	  þau	  vantar	  félagsskap.	  Hemmi	  

talaði	  sem	  dæmi	  um	  að	  það	  væri	  svo	  lítið	  sem	  héldi	  sér	  í	  íþróttinni	  og	  það	  myndi	  leiða	  til	  
brottfalls	  ef	  hann	  fengi	  ekki	  meiri	  félagsskap.	  

,,(...)	  Það	  eru	  miklar	  líkur	  á	  því	  að	  hann	  hætti	  í	  íþróttum	  ef	  hann	  fær	  ekki	  meiri	  

félagsskap	  (...)’’	  

Í	  sögunum	  kom	  fram	  að	  Hemmi	  var	  hættur	  að	  vera	  spenntur	  fyrir	  því	  að	  fara	  á	  æfingar,	  
hættur	  að	  hlakka	  til.	  Eins	  fannst	  honum	  hann	  ekki	  vera	  að	  bæta	  sig	  í	  íþróttinni	  því	  hann	  hefði	  

ekki	  nægilega	  mikla	  samkeppni.	  Það	  er	  annað	  sjónarhorn	  á	  félagsskapinn,	  samkeppni.	  Eins	  og	  
áður	  hefur	  komið	  fram	  getur	  samkeppni	  og	  á	  samkeppni	  að	  virka	  hvetjandi	  fyrir	  iðkandann.	  

Vinir	  og	  æfingafélagar	  geta	  hvatt	  hvern	  annan	  áfram	  með	  því	  að	  styðja	  við	  og	  vera	  til	  staðar.	  

Einnig	  geta	  þeir	  hvatt	  áfram	  með	  því	  að	  ýta	  á	  hvern	  annan	  á	  æfingum,	  reyna	  að	  bæta	  hvern	  

annan	  og	  þannig	  frammistöðu	  sína	  og	  liðsins	  ef	  það	  á	  við.	  

,,(...)	  Það	  er	  erfitt	  að	  vera	  einn	  og	  hafa	  ekki	  æfingafélaga	  á	  svipuðum	  aldri	  sem	  

peppar	  hann	  upp	  og	  keppir	  við	  hann	  og	  með	  honum	  (...)’’	  

Félagsskapurinn	  og	  áhrif	  hans	  teygir	  anga	  sína	  víða.	  Mikið	  forvarnargildi	  fylgir	  

skipulögðu	  íþróttastarfi	  og	  er	  einn	  af	  kostum	  þess.	  Eins	  og	  félagsáhrifin	  geta	  hvatt	  til	  og	  haft	  

áhrif	  á	  íþróttaiðkun	  geta	  þau	  einnig	  haft	  áhrif	  á	  ýmis	  skonar	  áhættuhegðun.	  Svokallaður	  
hópþrýstingur	  er	  oft	  nefndur	  í	  þeim	  efnum.	  Félagsskapur	  ungmennanna	  skiptir	  gríðarlega	  

miklu	  máli	  en	  það	  er	  mikil	  forvörn	  fyrir	  ungmenni	  að	  vera	  hluti	  af	  jafningjahópi	  þar	  sem	  þessi	  

áhættuhegðun	  er	  lítil,	  s.s.	  áfengis-‐	  og	  vímuefnaneysla	  (Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir	  o.fl.,	  2011).	  
Umhverfi	  íþróttanna	  er	  því	  kjöraðstæður	  fyrir	  forvarnir	  þar	  sem	  þar	  koma	  saman	  ungmenni	  á	  

svipuðum	  aldri,	  njóta	  félagsskapar	  hvers	  annars	  meðfram	  því	  að	  þjálfa	  líkama	  og	  sál	  í	  
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gegnum	  leik	  og	  keppni.	  Íþróttir	  og	  árangur	  fer	  ekki	  vel	  saman	  við	  áhættuhegðun	  og	  það	  vita	  

iðkendur.	  Þjálfarar,	  foreldrar	  og	  þeir	  sem	  koma	  að	  starfinu	  fræða	  um	  skaðsemi	  þessarar	  
hegðunar	  og	  leggja	  áherslu	  á	  heilsu	  og	  heilsusamlegan	  lífstíl	  tengdan	  hreyfingunni	  og	  

íþróttunum.	  Það	  er	  þó	  áhrif	  hópsins	  sem	  vega	  oft	  þyngra	  og	  því	  mikilvægt	  að	  fyrirmyndir	  

innan	  hópsins	  setji	  gott	  fordæmi	  í	  þessum	  efnum.	  Í	  sögunum	  um	  Hemma	  kom	  fram	  að	  
vinskapurinn	  úr	  íþróttunum	  hvatti	  hann	  til	  að	  halda	  áfram	  að	  æfa	  og	  halda	  sig	  frá	  rugli	  eins	  

og	  Hemmi	  orðaði	  það.	  

,,(...)	  Allir	  vinir	  hans	  eru	  að	  æfa	  á	  fullu	  eins	  og	  hann	  og	  enginn	  í	  neinu	  rugli	  sem	  
Hemma	  finnst	  snilld	  (...)’’	  

Það	  að	  vera	  í	  góðum	  félagsskap	  kom	  einnig	  fram	  í	  sögunum	  um	  Bínu.	  Hún	  finnur	  fyrir	  

jákvæðum	  áhrifum	  frá	  æfingafélögum	  sínum	  og	  vinum.	  Það	  styður	  hana	  í	  íþróttaiðkun	  sinni	  

að	  eiga	  góða	  vini	  að	  og	  styrkir	  hana	  í	  að	  velja	  heilsusamlegt	  líferni.	  	  

,,(...)	  Bína	  er	  mjög	  samviskusöm	  stelpa	  og	  góð	  við	  alla	  í	  kringum	  sig	  og	  er	  í	  góðum	  
félagsskap	  og	  elskar	  að	  vera	  með	  vinum	  sínum.	  Hún	  hvetur	  æfingafélaga	  sína	  
áfram	  ef	  þeir	  eiga	  í	  vandræðum	  og	  fær	  það	  sama	  til	  baka	  (...)’’	  

Mikilvægi	  félagsskaparins	  er	  því	  mikið	  og	  er	  þáttur	  sem	  ekki	  má	  vanmeta.	  Það	  var	  ekki	  
neinn	  munur	  á	  milli	  kynja	  í	  þeim	  efnum.	  Meirihlutinn	  af	  sögupersónunum	  átti	  góða	  vini	  í	  
íþróttunum	  og	  fengu	  mikinn	  stuðning	  frá	  þeim.	  Þeim	  fannst	  gaman	  að	  mæta	  á	  æfingar	  til	  

þess	  að	  hitta	  vini	  sína	  og	  taka	  á	  því	  með	  þeim.	  Þeir	  fáu	  sem	  ekki	  áttu	  vini	  eða	  æfingafélaga	  til	  
að	  leita	  til	  voru	  farnir	  að	  finna	  fyrir	  leiða,	  það	  var	  ekki	  jafn	  spennandi	  eða	  gaman	  að	  mæta	  á	  

æfingar	  sem	  og	  þeim	  fannst	  þeir	  heldur	  ekki	  vera	  að	  bæta	  árangur	  sinn	  í	  íþróttinni.	  Það	  getur	  

verið	  erfitt	  að	  ætla	  að	  hafa	  áhrif	  á	  vinskap	  ungmenna	  en	  það	  er	  þó	  hægt	  að	  aðstoða	  og	  

mynda	  aðstæður	  í	  þjálfuninni	  til	  þess	  að	  hrista	  hópinn	  saman	  og	  reyna	  meira	  á	  félagslega	  

þáttinn.	  Þjálfarinn	  getur	  haft	  áhrif	  á	  andann	  sem	  ríkir	  í	  æfingahópnum	  og	  andrúmsloftið	  á	  

æfingum.	  Það	  hjálpar	  til	  að	  hafa	  fjölbreytni	  í	  þjálfuninni	  og	  ánægjuna	  af	  leiknum	  í	  fyrirrúmi.	  
Einnig	  eru	  til	  ýmsar	  samvinnuæfingar	  og	  eins	  er	  líka	  mikilvægt	  að	  hvetja	  til	  og	  skipuleggja	  

hittinga	  hópsins	  utan	  æfinga.	  Þá	  þarf	  að	  huga	  að	  álagi	  á	  ungmennin	  og	  í	  stað	  þess	  að	  hlaða	  

fleiri	  verkefnum	  á	  vikuna	  hjá	  þeim	  þá	  er	  hægt	  að	  sleppa	  æfingu	  og	  hafa	  einhvern	  
skemmtilegan	  hitting,	  gera	  eitthvað	  öðruvísi	  og	  skemmtilegt	  saman	  á	  æfingatíma	  sem	  dæmi.	  

Það	  græða	  allir	  meira	  á	  því	  að	  sleppa	  einni	  og	  einni	  hefðbundinni	  æfingu	  fyrir	  það	  að	  halda	  í	  

og	  styrkja	  félagslegu	  tengslin	  því	  þau	  skila	  ánægðari	  iðkendum,	  iðkendum	  sem	  njóta	  sín	  í	  

íþróttinni	  og	  vilja	  halda	  áfram	  að	  æfa	  og	  leggja	  sig	  fram.	  
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4.3.3 Stuðningur	  eða	  pressa	  

Rannsóknir	  sýna	  að	  stelpur	  upplifi	  meiri	  pressu	  eða	  nefni	  það	  frekar	  sem	  áhrifaþátt	  í	  

sinni	  íþróttaiðkun	  heldur	  en	  strákar.	  Þær	  eru	  heldur	  ekki	  jafn	  hrifnar	  af	  keppni,	  meta	  

getu	  sína	  minna	  og	  finnst	  þær	  ekki	  nógu	  góðar	  og	  mikilvægar	  (Salguero	  o.fl.,	  2003).	  	  

Pressan	  á	  íþróttamanninn	  getur	  komið	  úr	  mörgum	  áttum	  svo	  sem	  frá	  foreldrum,	  

þjálfurum,	  liðsfélögum	  og	  frá	  einstaklingnum	  sjálfum.	  Pressa	  um	  að	  standa	  sig,	  ná	  

árangri,	  standa	  undir	  væntingum	  verða	  bestur	  eða	  gera	  ekki	  mistök.	  Pressa	  getur	  

valdið	  íþróttamanninum	  stressi	  og	  jafnvel	  kvíða	  sem	  veldur	  oft	  lélegri	  frammistöðu	  og	  

iðkandinn	  missir	  ef	  til	  vill	  ánægjuna	  sem	  hlýst	  af	  iðkuninni	  því	  hann	  er	  svo	  hræddur	  um	  
að	  bregðast	  og	  vera	  ekki	  nógu	  góður	  (Quested	  o.fl.,	  2013;	  Wall	  og	  Cote,	  2007;	  Fraser-‐

Thomas	  o.fl.,	  2008;	  Molinero	  o.fl.,	  2006;	  Ferreira	  og	  Armstrong,	  2002).	  Ef	  iðkandinn	  

nýtur	  sín	  ekki	  í	  íþróttinni	  minnkar	  það	  yfirleitt	  áhugahvötina	  og	  löngunina	  til	  að	  stunda	  
íþróttina.	  	  

Í	  sögunum	  um	  Bínu	  kom	  pressa	  bersýnilega	  í	  ljós	  en	  munur	  var	  á	  hvaðan	  hún	  kom.	  
Hvort	  sem	  það	  var	  Bína	  sjálf	  sem	  setti	  mikla	  pressu	  á	  sig,	  fannst	  hún	  verða	  að	  standa	  sig	  og	  

ná	  sínum	  markmiðum.	  Eða	  hvort	  pressan	  kom	  frá	  öðrum	  og	  Bínu	  fannst	  að	  of	  miklar	  kröfur	  
væru	  gerðar	  á	  sig,	  margir	  sem	  búast	  við	  því	  að	  hún	  nái	  langt,	  skari	  fram	  úr	  og	  nú	  sé	  hún	  orðin	  
hrædd	  um	  að	  bregðast	  þeim	  en	  hún	  vill	  alls	  ekki	  valda	  vonbrigðum.	  Nefndi	  Bína	  einnig	  

sérstaklega	  pressu	  frá	  foreldrum	  sínum	  eða	  fjölskyldumeðlimum.	  Það	  sem	  var	  áhugavert	  að	  
Bína	  talaði	  um	  pressu	  og	  miklar	  kröfur	  frá	  foreldrum	  í	  sögum	  þar	  sem	  Bína	  kemur	  sjálf	  úr	  

mikilli	  íþróttafjölskyldu	  en	  það	  er	  talinn	  styrkjandi	  þáttur	  fyrir	  íþróttaiðkun	  barna	  og	  
ungmenna	  að	  að	  foreldar	  séu	  sjálf	  í	  íþróttum	  (Þorlákur	  Karlsson	  og	  Ingibjörg	  Kaldalóns,	  
1994),	  því	  börn	  læra	  það	  sem	  fyrir	  þeim	  er	  haft.	  Það	  er	  þó	  greinilega	  vandmeðfarinn	  kostur	  

og	  þurfa	  foreldrar	  að	  vera	  vel	  á	  verði	  að	  barnið	  sé	  að	  stunda	  íþróttina	  fyrir	  sig	  sjálft	  en	  ekki	  

vegna	  iðkunar	  foreldra	  eða	  afreka	  þeirra.	  

,,(...)	  Fjölskyldan	  hennar	  Bínu	  er	  mikil	  fótboltafjölskylda	  og	  finnur	  hún	  fyrir	  pressu	  

frá	  fjölskyldunni	  og	  finnst	  eins	  og	  hún	  sé	  að	  bregðast	  þeim	  ef	  hún	  myndi	  hætta	  

þá	  sérstaklega	  pabba	  sínum	  sem	  hún	  lítur	  mikið	  upp	  til	  (...)’’	  

Foreldrar	  átta	  sig	  ekki	  alltaf	  á	  því	  að	  þeir	  séu	  að	  setja	  svona	  mikla	  pressu	  á	  börnin	  sín	  

og	  gera	  það	  yfirleitt	  ómeðvitað.	  Það	  er	  nefnilega	  ekki	  það	  sama	  að	  styðja	  og	  að	  pressa.	  

Foreldrar	  þurfa	  að	  hlusta	  á	  og	  vera	  meðvitaðir	  um	  hvað	  það	  er	  sem	  barnið	  sækist	  eftir	  með	  
íþróttaiðkun	  sinni,	  vera	  til	  staðar,	  leiðbeina	  og	  styðja.	  Barnið	  ætti	  ekki	  að	  þurfa	  að	  vera	  hrætt	  

við	  að	  tala	  við	  foreldra	  sína	  um	  íþróttaiðkun	  sína	  hvað	  þá	  að	  stunda	  íþróttir	  vegna	  þess	  að	  

foreldrarnir	  yrðu	  annars	  kannski	  reiðir	  eða	  vonsviknir.	  Foreldrar	  ættu	  að	  hugsa	  um	  aðkomu	  
sína	  og	  viðhorf	  til	  íþróttaiðkunar	  barna	  sinna,	  vera	  óhrædd	  við	  að	  tala	  við	  börn	  sín	  og	  ekki	  síst	  
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gefa	  þeim	  tækifæri	  á	  að	  tjá	  sig	  og	  vera	  þá	  tilbúnir	  til	  að	  hlusta.	  Í	  sögunum	  fann	  Bína	  fyrir	  

pressu	  en	  hún	  veit	  að	  þeir	  sem	  standa	  henni	  næst	  vilja	  henni	  einungis	  vel.	  Hún	  setur	  líka	  sjálf	  
kröfur	  á	  sig	  til	  að	  láta	  íþróttaafrekssögu	  fjölskyldunnar	  ganga	  áfram.	  

,,(...)	  Foreldrar	  Bínu	  voru	  bæði	  afreksfólk	  í	  íþróttum	  og	  líka	  eldri	  bróðir	  hennar	  

svo	  hún	  kemur	  úr	  mikilli	  íþróttaætt.	  Setur	  þannig	  fjölskyldan	  ósjálfrátt	  pressu	  
sem	  Bína	  finnur	  fyrir.	  Foreldrarnir	  eru	  mjög	  ákveðnir	  að	  hún	  sinni	  íþróttunum	  vel	  

en	  þau	  vilja	  bara	  það	  sem	  er	  best	  fyrir	  Bínu	  og	  að	  henni	  líði	  vel	  en	  henni	  finnst	  

hún	  þurfa	  að	  lifa	  upp	  væntingarnar	  sem	  þarf	  til	  að	  vera	  partur	  af	  
afreksfjölskyldunni	  (...)’’	  

Stuðningur	  við	  íþróttaiðkunina	  skiptir	  afar	  miklu	  máli	  og	  margir	  geta	  komið	  þar	  að	  

þjálfarar,	  kennarar,	  æfingafélagar	  og	  vinir	  sem	  dæmi	  en	  þunginn	  liggur	  hjá	  foreldrum	  því	  það	  

eru	  yfirleitt	  þeir	  sem	  bera	  kostnaðinn	  af	  iðkuninni	  og	  geta	  því	  haft	  afar	  mikil	  áhrif	  (Fraser-‐

Thomas	  o.fl.,	  2008;	  Ferreira	  og	  Armstrong,	  2002).	  Áhugi	  og	  stuðningur	  hvetur	  
íþróttamanninn	  áfram	  í	  iðkun	  sinni.	  Passa	  þarf	  þessa	  hárfínu	  línu	  sem	  liggur	  á	  milli	  þess	  að	  
styðja	  og	  pressa	  á	  einstaklinginn.	  Í	  sögunum	  kom	  fram	  að	  Hemmi	  fékk	  yfir	  höfuð	  góðan	  

stuðning	  við	  iðkun	  sína	  og	  virtist	  ekki	  finna	  fyrir	  utanaðkomandi	  pressu	  en	  í	  nokkrum	  sögum	  
setti	  hann	  þó	  pressu	  á	  sjálfan	  sig	  líkt	  og	  Bína.	  Áhrif	  góðs	  stuðnings	  kom	  skýrt	  fram	  í	  sögu	  um	  
Bínu	  þar	  sem	  henni	  fannst	  hún	  ekki	  fá	  neinn	  stuðning,	  hvorki	  frá	  þjálfara,	  æfingafélögum	  eða	  

foreldrum	  sínum.	  Bínu	  fannst	  það	  afar	  erfitt	  og	  tók	  það	  inn	  á	  sig	  að	  hvorki	  mamma	  hennar	  né	  
pabbi	  kíktu	  á	  æfingar	  hjá	  henni	  og	  voru	  ekki	  dugleg	  að	  koma	  á	  keppnir.	  Hún	  velti	  því	  fyrir	  sér	  

hvort	  hún	  væri	  kannski	  ekki	  nógu	  góð,	  kannski	  væri	  hún	  ekki	  að	  standa	  sig	  og	  þess	  vegna	  

kæmu	  þau	  ekki	  að	  hvetja	  hana	  áfram.	  Bína	  þurfti	  á	  stuðningi	  að	  halda,	  henni	  fannst	  mjög	  
gaman	  að	  æfa	  en	  stundum	  fannst	  henni	  það	  hálf	  tilgangslaust	  þegar	  engum	  virtist	  finnast	  

það	  eins	  mikilvægt	  og	  henni.	  Það	  komu	  líka	  erfið	  æfingatímabil	  inn	  á	  milli	  og	  þá	  vantaði	  hana	  

einhvern	  til	  að	  hvetja	  sig	  áfram	  því	  auðvelda	  leiðin	  var	  að	  hætta	  þessu	  bara.	  

,,(...)	  Foreldrar	  hennar	  komu	  aldrei	  að	  horfa	  á	  æfingar	  eins	  og	  foreldrar	  Dísu	  þau	  

voru	  alltaf	  að	  horfa	  og	  hvetja	  hana	  áfram	  og	  þau	  mættu	  líka	  á	  allar	  keppnir	  en	  

foreldrar	  Bínu	  eiginlega	  aldrei	  (...)’’	  

Það	  liggur	  ljóst	  fyrir	  að	  stuðningur	  foreldra	  við	  íþróttaiðkun	  barna	  sinna	  er	  afar	  

mikilvægur.	  Það	  er	  þó	  ekki	  síður	  mikilvægt	  að	  ungmennin	  finni	  fyrir	  stuðningi	  frá	  

æfingafélögum	  sínum	  og	  liðsfélögum	  því	  það	  eru	  þeir	  sem	  eru	  að	  æfa	  með	  þeim	  flesta	  daga	  

vikunnar	  og	  upplifa	  með	  þeim	  meðbyr	  og	  mótlæti	  sem	  fylgir	  íþróttaiðkuninni.	  Að	  fá	  ekki	  
þeirra	  stuðning	  og	  hvatningu	  getur	  brotið	  einstaklinga	  niður.	  Í	  sögunum	  um	  Bínu	  og	  Hemma	  

kom	  fram	  að	  æfingafélagarnir	  væru	  hvetjandi	  og	  það	  væri	  styrkur	  af	  því	  að	  æfa	  með	  vinum	  
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sínum.	  Hin	  hliðin	  kom	  þó	  líka	  fram	  hjá	  báðum	  kynum	  en	  þá	  vantaði	  félaga	  til	  að	  styðja	  við	  og	  

það	  hafði	  afar	  neikvæð	  áhrif	  á	  iðkunina	  og	  þá	  sérstaklega	  ef	  stuðningurinn	  var	  af	  skornum	  
skammti	  heima	  fyrir	  eða	  hjá	  þjálfaranum	  líka.	  Sem	  dæmi	  þá	  fannst	  Bínu	  hún	  ekki	  hafa	  neinn	  

á	  æfingum	  til	  að	  vera	  með	  eða	  leita	  til.	  Hún	  upplifir	  sig	  eina	  og	  vantar	  einhvern	  til	  að	  klappa	  

sér	  á	  bakið	  og	  segja	  að	  þetta	  komi	  næst	  þegar	  hún	  gerir	  mistök	  og	  einhvern	  til	  að	  gefa	  sér	  
fimmu	  þegar	  vel	  gengur.	  Hemma	  vantaði	  einhvern	  til	  að	  hvetja	  sig	  áfram,	  ýta	  á	  sig	  svo	  hann	  

myndi	  leggja	  harðar	  að	  sér	  og	  bæta	  sig.	  Í	  all	  flestum	  sögunum	  voru	  Hemmi	  og	  Bína	  vel	  liðin	  af	  

æfingafélögunum	  og	  hlutu	  stuðning	  þeirra.	  Það	  er	  þó	  ekki	  einungis	  spurning	  um	  hvort	  það	  er	  
nægilegur	  stuðningur	  frá	  æfingafélögunum	  heldur	  geta	  þeira	  líka	  sett	  pressu	  á	  hvern	  annan.	  

Það	  kom	  fram	  að	  Bína	  finni	  fyrir	  pressu	  frá	  æfingafélögunum	  og	  finnist	  æfingafélagarnir	  gera	  

miklar	  kröfur	  til	  hennar	  en	  þó	  af	  jákvæðum	  ástæðum.	  	  

,,(...)	  	  Æfingafélagar	  Bínu	  dýrka	  hana	  þeim	  finnst	  hún	  sjúklega	  góður	  liðsfélagi	  og	  

heldur	  vel	  utan	  um	  hópinn.	  Bína	  finnur	  fyrir	  svolítilli	  pressu	  því	  hún	  þarf	  að	  

standa	  sig	  fyrir	  þau	  því	  án	  hennar	  væri	  þeim	  ekki	  að	  ganga	  eins	  vel.	  Því	  hún	  er	  
þeirra	  sterkasti	  leikmaður	  en	  í	  liðsíþótt	  er	  ekki	  nóg	  að	  það	  sé	  bara	  einn	  bestur	  og	  

hinir	  ekkert	  góðir	  því	  það	  þarf	  mikið	  jafnvægi	  (...)’’	  

Í	  sögunum	  um	  Bínu	  kom	  fram	  á	  ýmsa	  vegu	  þessi	  pressa	  og	  áhrifin	  sem	  hún	  getur	  haft.	  
Bínu	  fannst	  vera	  settar	  of	  miklar	  kröfur	  á	  hana,	  henni	  fannst	  hún	  verða	  að	  standa	  sig	  svo	  vel	  

og	  ef	  hún	  var	  ekki	  framúrskarandi	  í	  íþróttum	  þá	  ætti	  hún	  ef	  til	  vill	  ekkert	  að	  æfa	  áfram.	  Hún	  
setti	  miklu	  pressu	  á	  sig	  sjálfa	  en	  var	  líka	  smeyk	  um	  að	  bregðast	  öðrum,	  vera	  ekki	  nógu	  góð,	  

standa	  sig	  ekki	  nægilega	  vel.	  Það	  kom	  fram	  að	  Bínu	  fannst	  hún	  vera	  að	  missa	  tökin	  á	  öllum	  

vígstöðvum.	  Fann	  fyrir	  mikilli	  pressu	  að	  standa	  sig	  vel,	  var	  orðin	  stressuð	  og	  kvíðin	  sem	  kom	  
niður	  á	  árangri	  í	  íþróttinni,	  skólanum,	  vinnunni	  og	  félagslífinu.	  Hún	  setur	  miklar	  kröfur	  á	  sig	  

og	  vill	  standa	  sig	  í	  því	  sem	  hún	  tekur	  sér	  fyrir	  hendur.	  Hún	  er	  keppnismanneskja,	  

metnaðarfull	  og	  gerir	  sitt	  besta	  hvort	  sem	  það	  er	  í	  íþróttinni,	  skólanum	  eða	  vinnunni.	  Í	  lokin	  

sligaðist	  hún	  undan	  þeirri	  pressu	  sem	  var	  á	  henni	  um	  að	  skara	  fram	  úr	  í	  öllu.	  Hún	  var	  hætt	  að	  
njóta	  þess	  að	  æfa	  og	  var	  orðin	  hrædd	  við	  að	  keppa	  því	  hún	  myndi	  kannski	  ekki	  gera	  nógu	  vel.	  

Þetta	  varð	  til	  þess	  að	  hún	  gafst	  upp	  og	  hætti	  í	  íþróttinni.	  

,,(...)	  Hún	  varð	  stressuð	  yfir	  öllu,	  fannst	  hún	  ekki	  hafa	  tíma	  fyrir	  neitt	  og	  vera	  að	  

bregðast	  foreldrum	  sínum.	  Henni	  fannst	  hún	  ekki	  vera	  að	  standa	  sig	  nógu	  vel	  í	  

skólanum,	  hitti	  vinkonur	  sínar	  sjaldan	  og	  var	  ekki	  að	  bæta	  sig	  eins	  mikið	  í	  

íþróttunum	  eins	  og	  hún	  vildi	  (...)’’	  

Samkvæmt	  rannsóknum	  fá	  stelpur	  minni	  stuðning	  heldur	  en	  strákar	  en	  þurfa	  samt	  

meira	  á	  honum	  að	  halda	  (Vilhjalmsson	  og	  Kristjansdottir,	  2003;	  Allender	  o.fl.,	  2006).	  
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Stuðningur	  litaði	  á	  einhvern	  hátt	  allar	  sögurnar	  um	  Bínu	  hvort	  sem	  hann	  var	  til	  staðar,	  frá	  

hverjum	  hann	  kom	  eða	  hvort	  það	  var	  vöntun	  á.	  Sömu	  sögu	  er	  að	  segja	  um	  pressuna	  sem	  
leiðir	  oft	  til	  að	  einstaklingnum	  finnst	  vera	  settar	  á	  hann	  of	  miklar	  kröfur	  sem	  hann	  á	  erfitt	  

með	  eða	  finnst	  ómögulegt	  að	  standa	  undir.	  Stuðningsleysi	  sem	  og	  mikil	  pressa	  og	  of	  miklar	  

kröfur	  virðast	  eiga	  stóran	  þátt	  í	  því	  að	  stelpur	  fara	  að	  efast	  um	  hæfni	  sína	  og	  mikilvægi,	  missa	  
sjálfstraustið	  og	  trú	  á	  eigin	  getu	  sem	  leitt	  getur	  til	  brottfalls	  úr	  íþróttinni	  (Delorme	  o.fl.,	  2011;	  

Salguero	  o.fl.,	  2003).	  Hlutverk	  foreldrana	  er	  afar	  stórt	  þegar	  kemur	  að	  stuðningi	  við	  börnin	  

sín	  í	  íþróttum	  eða	  hverju	  sem	  er.	  Foreldrar	  þurfa	  að	  vera	  góðar	  fyrirmyndir	  en	  þeir	  standa	  
oftast	  næst	  ungmennunum	  og	  hafa	  hve	  mestu	  áhrifin	  á	  þeirra	  líf.	  Hvort	  sem	  að	  ungmennin	  

viðurkenna	  það	  eða	  ekki	  þá	  líta	  þau	  upp	  til	  mömmu	  og	  pabba	  og	  þeirra	  skoðanir	  og	  gjörðir	  

hafa	  áhrif.	  Stuðningur	  foreldrar	  er	  oft	  á	  tíðum	  mikill	  fjárhagslega	  séð	  en	  það	  sem	  skiptir	  síður	  

en	  svo	  meira	  máli	  er	  að	  vera	  til	  staðar	  fyrir	  börnin	  sín.	  Sýna	  iðkuninni	  áhuga	  ekki	  bara	  

árangrinum	  heldur	  öllu	  starfinu	  (Viðar	  Halldórsson,	  2014;	  Fraser-‐Thomas	  o.fl.,	  2008;	  Ferreira	  

og	  Armstrong,	  2002).	  Vera	  meðvitaðir	  um	  æfingaálag,	  hjálpa	  til	  við	  að	  passa	  upp	  á	  næringu	  
og	  svefn	  og	  reyna	  að	  vera	  sem	  best	  fyrirmynd	  í	  þeim	  efnum.	  Mikilvægt	  er	  að	  foreldrar	  styðji	  

án	  þess	  að	  ungmennin	  upplifi	  pressu	  eða	  of	  háar	  kröfur	  sem	  þau	  eru	  hrædd	  við	  að	  geta	  ekki	  
uppfyllt.	  Strákar	  fá	  meiri	  hvatningu	  og	  stuðning	  frá	  foreldrum	  sínum	  heldur	  en	  stelpur	  og	  er	  
það	  talin	  ein	  af	  ástæðunum	  fyrir	  því	  að	  strákar	  halda	  iðkun	  sinni	  frekar	  áfram	  en	  stelpurnar	  

(Vilhjalmsson	  og	  Kristjansdottir,	  2003).	  Í	  sögunum	  kom	  þessi	  munur	  fram	  en	  Hemmi	  virtist	  í	  
miklum	  meirihluta	  njóta	  góðs	  stuðnings	  heima	  fyrir.	  Stuðningur	  fjölskyldunnar	  og	  góð	  

samskipti	  skipta	  höfuð	  máli	  fyrir	  ungmenni	  í	  hverju	  sem	  þau	  taka	  sér	  fyrir	  höndum.	  	  

,,(...)	  Foreldrar	  hans	  styðja	  hann	  í	  íþróttinni	  og	  gera	  allt	  til	  þess	  að	  honum	  gangi	  
betur	  í	  íþróttinni	  og	  fylgjast	  með	  honum	  á	  mótum	  þegar	  þau	  geta	  (...)’’	  

	   Sögurnar	  styrktu	  mikilvægi	  þess	  að	  ungmenni	  fái	  góðan	  stuðning	  við	  sína	  

íþróttaiðkun.	  Ef	  vöntun	  var	  á	  stuðningi	  eða	  mikil	  pressa	  og	  ungmennin	  fóru	  að	  upplifa	  það	  

sem	  kvöð	  að	  stunda	  íþróttina	  þá	  dró	  það	  úr	  áhuganum	  og	  leiddi	  til	  brottfalls.	  Sögurnar	  sýndu	  
einnig	  að	  stelpur	  vantar	  meiri	  stuðning	  í	  sinni	  íþróttaiðkun.	  Upplifun	  á	  stuðningi	  getur	  ef	  til	  

vill	  líka	  verið	  öðruvísi	  milli	  kynjanna	  sem	  og	  milli	  einstaklinga	  yfirhöfuð.	  Það	  sem	  einhverjum	  
finnst	  vera	  stuðningur	  og	  hvatning	  gæti	  annar	  túlkað	  sem	  mikla	  pressu	  og	  of	  miklar	  kröfur.	  

Áberandi	  var	  að	  Bína	  talaði	  um	  hræðslu	  um	  að	  bregðast	  eða	  að	  hún	  væri	  ekki	  nógu	  góð	  og	  

ætti	  því	  ekki	  skilið	  að	  fá	  stuðning.	  Þessum	  upplifunum	  fylgdi	  yfirleitt	  stress,	  kvíði	  og	  Bína	  fór	  

að	  brjóta	  sig	  niður.	  Í	  þeim	  fáu	  tilfellum	  sem	  Hemma	  fannst	  hann	  ekki	  fá	  nægilegan	  stuðning	  
eða	  upplifði	  pressu	  þá	  beindi	  hann	  aldrei	  spjótunum	  að	  sjálfum	  sér	  líkt	  og	  Bína.	  Hann	  efaðist	  

ekki	  um	  hæfni	  sína	  eða	  það	  að	  hann	  ætti	  ekki	  skilið	  stuðning.	  Það	  hafði	  samt	  áhrif	  á	  hann	  og	  
hans	  áhugahvöt.	  Sem	  betur	  fer	  kom	  einnig	  fram	  í	  sögunum	  um	  Bínu	  að	  hún	  fengi	  góðan	  
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stuðning	  frá	  fjölskyldu	  sinni	  sem	  styrkti	  hennar	  íþróttaiðkun.	  Það	  þarf	  greinilega	  að	  huga	  vel	  

að	  viðmóti	  alls	  samfélagsins	  til	  þess	  að	  enn	  fleiri	  stelpur	  finni	  þennan	  meðbyr	  og	  fái	  
hvatningu	  til	  þess	  að	  stunda	  sína	  íþrótt	  af	  krafti.	  

,,(...)	  	  Foreldrar	  Bínu	  hvetja	  hana	  til	  að	  halda	  áfram	  af	  því	  að	  þau	  hafa	  séð	  hversu	  

glöð	  hún	  er	  í	  fótboltanum.	  Bína	  á	  stóra	  systur	  sem	  er	  líka	  í	  fótbolta	  og	  hún	  sér	  
hvað	  hún	  á	  margar	  góðar	  vinkonur	  úr	  boltanum	  (...)’’	  

	  

4.3.4 Þjálfunin	  

Til	  að	  ná	  langt	  í	  íþróttum	  er	  undirstöðuatriði	  að	  æfa	  vel.	  Iðkendur	  þurfa	  að	  mæta	  
samviskusamlega	  á	  æfingar	  og	  leggja	  sig	  alla	  fram	  en	  það	  er	  hlutverk	  þjálfarans	  að	  setja	  

þjálfunina	  upp,	  leiðbeina	  og	  aðstoða	  iðkendur	  við	  þjálfunina,	  og	  sjá	  til	  þess	  að	  iðkendur	  

fái	  þjálfun	  við	  hæfi.	  Samspil	  þjálfara	  og	  iðkenda	  ætti	  að	  verða	  til	  þess	  að	  iðkendur	  nái	  
að	  bæta	  sig,	  nái	  árangri	  og	  settum	  markmiðum.	  Þjálfarinn	  þarf	  að	  styðja	  við	  bakið	  á	  

iðkendum	  og	  hvetja	  áfram,	  ekki	  bara	  þá	  sem	  eru	  bestir	  heldur	  þarf	  hann	  að	  vera	  til	  
staðar	  fyrir	  allan	  iðkendahópinn.	  	  

Í	  sögunum	  um	  Bínu	  kom	  greinilega	  fram	  að	  hlutverk	  þjálfarans	  væri	  afar	  mikilvægt	  og	  

hann	  hefði	  mikil	  áhrif	  á	  hana.	  Áberandi	  var	  að	  Bína	  var	  ósátt	  við	  þjálfarann	  sinn	  og	  hans	  

framkomu.	  Einnig	  var	  hún	  ekki	  sátt	  við	  þjálfunina	  hvort	  sem	  hún	  var	  of	  einhæf,	  skilaði	  ekki	  
bætingum,	  leiðinleg,	  of	  krefjandi	  eða	  ekki	  nógu	  krefjandi.	  Það	  kom	  einnig	  fram	  hjá	  Bínu	  að	  
hún	  var	  ánægð	  með	  þjálfarann	  sinn,	  var	  í	  góðu	  sambandi	  við	  hann	  og	  leitaði	  mikið	  til	  hans.	  

Var	  sátt	  með	  þjálfunina	  og	  fannst	  hún	  vera	  að	  bæta	  sig	  mikið.	  Hvernig	  þjálfarinn	  kom	  við	  
sögu	  hjá	  Bínu	  var	  því	  með	  margvíslegum	  hætti	  en	  hlutverk	  hans	  skiptir	  greinilega	  miklu	  máli.	  

Þjálfarahluverkið	  kom	  ekki	  jafn	  mikið	  við	  sögu	  hjá	  Hemma.	  Líklega	  af	  því	  að	  Hemmi	  var	  í	  

heildina	  ánægður	  með	  þjálfarann	  sinn	  eða	  allavega	  virtist	  hann	  ekki	  hafa	  jafn	  mikil	  áhrif	  á	  
hann	  og	  hans	  íþróttaþátttöku.	  Það	  virtist	  halla	  á	  stelpurnar	  í	  sögunum	  um	  Bínu,	  athygli	  

þjálfarans	  var	  stundum	  misskipt	  og	  virtist	  fara	  eftir	  getustigi	  og	  kyni.	  Bína	  fékk	  því	  á	  

tilfinninguna	  að	  iðkendur	  væru	  mismikilvægir	  í	  augum	  þjálfarans.	  Bínu	  fannst	  þetta	  

ósanngjarnt	  og	  óskiljanlegt.	  

,,(...)	  Afhverju	  var	  ekki	  verið	  að	  bæta	  alla	  og	  sýna	  öllum	  jafn	  mikinn	  áhuga	  og	  

leiðbeina	  öllum	  jafnt	  mikið.	  Hvort	  sem	  það	  er	  strákur	  eða	  stelpa	  eða	  á	  eldra	  eða	  

yngra	  ári	  (...)’’	  

Bína	  upplifir	  allavega	  að	  hún	  sé	  ekki	  nógu	  merkileg	  til	  að	  fá	  leiðsögn	  þjálfarans,	  sé	  ekki	  

nægilega	  góð.	  Bína	  heldur	  því	  fram	  að	  þeir	  sem	  eru	  góðir	  verði	  því	  betri	  en	  þeir	  sem	  eru	  



44	  

lélegri	  eigi	  erfitt	  með	  að	  bæta	  sig	  því	  þeir	  fái	  ekki	  þá	  leiðsögn	  og	  þann	  stuðning	  frá	  

þjálfaranum	  sem	  þeir	  þurfa	  á	  að	  halda.	  Í	  sögunum	  kemur	  fram	  að	  Bínu	  finnst	  þjálfunin	  ekki	  
nægilega	  krefjandi	  og	  skili	  ekki	  árangri.	  Bína	  er	  metnaðarfull	  stelpa	  sem	  vill	  bæta	  sig,	  lagfæra	  

það	  sem	  hún	  er	  að	  gera	  vitlaust	  og	  gera	  það	  sem	  hún	  gerir	  vel	  enn	  betur.	  Það	  dregur	  úr	  

metnaði	  Bínu	  þegar	  viðmótið	  sem	  hún	  fær	  í	  þjálfuninni	  er	  metnaðarlítið,	  dregur	  úr	  
ánægjunni	  og	  tilganginum	  með	  iðkuninni	  og	  draumurinn	  um	  skara	  fram	  úr	  fjarlægist.	  Bínu	  

finnst	  einnig	  þjálfunin	  ekki	  skila	  nægilega	  miklum	  árangri.	  Hún	  leggur	  sig	  fram	  og	  tekur	  

aukaæfingar	  en	  finnst	  hún	  ekki	  sjá	  neinar	  framfarir.	  Hún	  reynir	  að	  vera	  þolinmóð	  en	  þegar	  
henni	  líður	  eins	  og	  hún	  standi	  í	  stað	  dregur	  það	  úr	  metnaðinum	  hennar	  og	  ánægjunni	  af	  því	  

að	  mæta	  á	  æfingar.	  Það	  kom	  einnig	  fram	  í	  sögunum	  um	  Bínu	  að	  henni	  finnst	  þjálfunin	  ekki	  

hæfa	  getustigi,	  henni	  finnst	  hún	  passi	  frekar	  fyrir	  yngri	  iðkendur.	  Ánægjan	  af	  þjálfuninni	  fer	  

því	  minnkandi	  og	  tilgangur	  hennar	  missir	  marks.	  

,,(...)	  	  Bínu	  finnst	  ekki	  lengur	  gaman	  að	  mæta	  á	  æfingar	  vegna	  þess	  að	  hún	  er	  ekki	  

alveg	  sátt	  með	  þjálfunina.	  Henni	  finnst	  það	  vera	  meira	  fyrir	  yngri	  krakkana	  og	  
ekki	  nóg	  til	  þess	  að	  ná	  langt	  í	  íþróttinni.	  Þess	  vegna	  finnst	  henni	  orðið	  

tilgangslaust	  að	  mæta	  á	  æfingar	  (...)’’	  

Í	  sögunum	  um	  Hemma	  var	  óánægja	  með	  athygli	  þjálfarans,	  áhuga,	  viðhorf	  eða	  

leiðsögn	  hans	  alls	  ekki	  eins	  sýnileg.	  Það	  kom	  þó	  fram	  að	  Hemma	  vantaði	  athygli	  bæði	  frá	  

þjálfaranum	  og	  æfingafélögunum	  sem	  ásamt	  öðrum	  þáttum	  varð	  til	  þess	  að	  áhugi	  hans	  
minnkaði	  og	  hann	  ákveður	  að	  lokum	  að	  hætta	  að	  æfa.	  Viðhorf	  þjálfarans,	  áhugi	  og	  athygli	  

sem	  hann	  sýnir	  iðkendum	  skiptir	  iðkendur	  greinilega	  miklu	  máli,	  stelpur	  og	  stráka,	  og	  getur	  

skipt	  sköpum	  þegar	  kemur	  að	  áhugahvöt	  iðkenda	  til	  þess	  að	  halda	  áfram	  að	  æfa.	  

,,(...)	  Hann	  fær	  ekki	  þá	  athygli	  frá	  þjálfurunum	  eða	  félögunum	  sem	  hann	  þarf	  og	  

þá	  fer	  áhuginn	  hans	  á	  íþróttinni	  niður	  og	  ákveður	  svo	  á	  endanum	  að	  hætta	  bara	  í	  

íþróttinni	  (...)’’	  

	  Það	  kom	  annars	  skýrt	  og	  greinilega	  í	  ljós	  að	  Hemmi	  var	  yfirleitt	  óhræddur	  að	  leita	  til	  

þjálfarans	  síns,	  fá	  hjá	  honum	  ráð	  og	  aðstoð.	  Það	  sem	  kom	  helst	  fram	  í	  sögunum	  um	  Hemma	  

sem	  tengist	  þjálfuninni	  og	  þar	  með	  þjálfaranum	  var	  æfingaálag	  en	  það	  kom	  einnig	  við	  sögu	  
hjá	  Bínu.	  Hemmi	  nefndi	  að	  hann	  væri	  að	  æfa	  mjög	  mikið,	  það	  væru	  margar	  og	  langar	  

æfingar.	  Það	  komu	  fram	  tvö	  sjónarhorn	  um	  æfingaálagið	  hjá	  Hemma.	  Annars	  vegar	  vildi	  

Hemmi	  æfa	  mikið	  og	  fékk	  aukaæfingar	  til	  að	  æfa	  meira	  til	  þess	  að	  reyna	  að	  ná	  markmiðum	  
sínum	  og	  láta	  reyna	  á	  þann	  draum	  að	  verða	  atvinnumaður.	  Hann	  var	  afar	  metnaðarfullur	  í	  

iðkun	  sinni	  og	  íþróttin	  var	  það	  sem	  skipti	  hann	  mestu	  máli.	  Þá	  virkaði	  æfingaálagið	  hvetjandi,	  

Hemmi	  sá	  árangur,	  færðist	  nær	  markmiðum	  sínum	  og	  styrktist	  í	  íþróttaþátttöku	  sinni.	  Hins	  
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vegar	  fannst	  Hemma	  æfingaálagið	  vera	  of	  mikið,	  hann	  hafði	  ekki	  tíma	  fyrir	  neitt	  annað	  

heldur	  en	  að	  æfa.	  Hann	  var	  mjög	  þreyttur,	  fannst	  hann	  bæta	  sig	  lítið,	  var	  leiður	  á	  þessum	  
endalausu	  æfingum.	  Þegar	  það	  er	  kominn	  leiði	  í	  iðkendur	  hefur	  það	  bein	  áhrif	  á	  áhuga	  þeirra	  

og	  áhuginn	  tengist	  þátttöku	  sterkum	  böndum.	  	  

,,(...)	  Hann	  er	  byrjaður	  að	  efast,	  eins	  og	  gerist	  hjá	  mörgu	  ungu	  íþróttafólki,	  hvort	  
hann	  ætti	  að	  vera	  að	  eyða	  þessum	  litla	  tíma	  sem	  hann	  hefur	  á	  þessari	  jörð	  í	  

endalausar	  æfingar	  (...)’’	  

Skipulag	  og	  uppsetning	  þjálfunar	  er	  í	  höndum	  þjálfarans	  og	  það	  er	  vandasamt	  verk	  
þar	  sem	  þarf	  að	  huga	  að	  mörgum	  þáttum.	  Æfingarnar	  og	  æfingaálagið	  þarf	  að	  vera	  sett	  upp	  

þannig	  að	  iðkandinn	  nái	  að	  bæta	  sig,	  passa	  upp	  á	  álagið	  svo	  iðkendur	  fari	  ekki	  í	  ofþjálfun.	  

Setja	  þarf	  niður	  lengd,	  tíðni,	  magn	  og	  ákefð	  og	  búa	  til	  rétta	  uppskrift	  eftir	  tímabilum	  

þjálfunarinnar	  fyrir	  iðkendur	  (Quested	  o.fl.,	  2013;	  Wall	  og	  Cote,	  2007).	  Til	  þess	  að	  halda	  í	  

áhugahvöt	  einstaklingsins	  þarf	  að	  stilla	  þessum	  þáttum	  upp	  á	  réttan	  hátt	  sem	  og	  huga	  að	  
fjölbreytni	  í	  þjálfun,	  andlegu	  hliðinni	  og	  að	  iðkandinn	  missi	  ekki	  gleðina	  við	  það	  að	  æfa.	  Það	  
sem	  er	  undirstöðuatriði	  í	  íþróttaþjálfun	  er	  það	  að	  hafa	  gaman.	  Það	  endast	  afar	  fáir	  að	  æfa	  

íþróttir	  ef	  þeim	  finnst	  það	  leiðinlegt	  (Quested	  o.fl.,	  2013;	  Salguero	  o.fl.,	  2003).	  Þjálfarar	  mega	  
því	  ekki	  gleyma	  sér	  í	  að	  einblína	  á	  bætingar	  og	  árangur.	  Umdeilt	  er	  hvort	  að	  þjálfun	  
ungmenna	  hér	  á	  landi	  sé	  of	  afreksmiðuð	  og	  sérhæfing	  byrji	  of	  snemma.	  Sérhæfing	  á	  unga	  

aldri	  er	  þekktur	  þáttur	  þegar	  kemur	  að	  brottfalli	  ungmenna	  úr	  íþróttum	  (Wall	  og	  Cote,	  2007).	  
Í	  	  sögunum	  um	  Bínu	  kom	  fram	  að	  henni	  fannst	  vera	  of	  mikið	  æfingaálag,	  of	  mikil	  sérhæfing	  

og	  áhersla	  á	  keppnir.	  Það	  olli	  því	  meðal	  annars	  að	  orkan	  varð	  lítil	  og	  ánægjan	  minni.	  	  

,,(...)	  Hún	  var	  bara	  alltaf	  þreytt,	  það	  fóru	  að	  bætast	  við	  auka	  æfingar	  til	  að	  æfa	  

tækni	  og	  svo	  líka	  auka	  styrktaræfingar	  og	  hlaup	  og	  svo	  voru	  keppnir	  og	  þetta	  varð	  

eiginlega	  bara	  of	  mikið	  og	  ekki	  nógu	  gaman	  lengur	  (...)’’	   	  

Íþróttir	  snúast	  að	  miklum	  hluta	  um	  keppni,	  reyna	  að	  bæta	  sig,	  verða	  betri,	  reyna	  að	  

sigra	  sjálfan	  sig	  og	  aðra.	  Samkeppni	  er	  af	  hinu	  góða	  þó	  hún	  geti	  vissulega	  verið	  meðhöndluð	  

á	  rangan	  hátt	  og	  þróast	  út	  í	  leiðindi	  og	  jafnvel	  orðið	  til	  vinaslita.	  Hlutverk	  þjálfarans	  kemur	  

þar	  við	  sögu,	  passa	  að	  iðkendur	  fái	  þjálfun	  við	  hæfi	  og	  samkeppnin	  sé	  notuð	  sem	  hvatning	  en	  

ekki	  sem	  niðurbrot.	  Máttur	  vináttunnar	  kemur	  þar	  einnig	  við	  sögu	  en	  vinir	  geta	  hvatt	  hvorn	  
annan	  áfram	  og	  samkeppnin	  orðið	  til	  þess	  að	  þeir	  leggja	  harðar	  að	  sér	  og	  bæta	  sig.	  Það	  kom	  

fram	  í	  sögunum	  að	  það	  væri	  hvetjandi	  að	  æfa	  og	  keppa	  með	  félögum	  sínum	  en	  iðkendur	  

leggðu	  sig	  þá	  meira	  fram	  heldur	  en	  ella.	  Einnig	  kom	  fram	  að	  ef	  að	  samkeppnin	  væri	  ekki	  til	  
staðar	  þá	  missti	  þjálfunin	  marks.	  Þjálfarinn	  getur	  haft	  áhrif	  á	  stemninguna	  í	  æfingahópnum,	  
liðinu	  og	  getur	  sett	  svolítið	  tóninn	  í	  þjálfuninni,	  líkamlegu	  og	  þeirri	  andlegu.	  Það	  getur	  
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myndast	  ólýsanleg	  stemning	  í	  æfingahóp	  og	  í	  liði	  en	  helst	  hún	  yfirleitt	  í	  hendur	  við	  mikinn	  

vinskap	  og	  jafningjagrundvöll	  sem	  og	  árangur.	  Sem	  dæmi	  um	  þetta	  má	  nefna	  landsliðin	  í	  
fótbolta	  bæði	  kvenna	  og	  karla	  sem	  hafa	  náð	  góðum	  árangri	  sem	  er	  mikilsverður	  en	  það	  sem	  

ekki	  er	  síður	  eftirtektarvert	  er	  þessi	  gleði,	  kraftur,	  stemning,	  ástríða	  og	  heild	  sem	  myndast	  og	  

hrífur	  þjóðina	  með	  og	  smitar	  jafnvel	  út	  fyrir	  landssteinanna.	  Þannig	  drifkraftur	  heldur	  svo	  
sannarlega	  í	  áhuga	  iðkenda.	  

Samkvæmt	  sögunum	  í	  heild	  kemur	  fram	  mun	  meiri	  ónægja	  með	  þjálfarann	  og	  

þjálfunina	  hjá	  Bínu	  heldur	  en	  Hemma.	  Það	  var	  þó	  ekki	  einróma	  óánægja	  í	  stelpusögunum	  því	  

það	  kom	  einnig	  fram	  að	  Bínu	  þótti	  æfingarnar	  yfirleitt	  skemmtilegar	  þó	  þær	  væru	  stundum	  
frekar	  erfiðar.	  Bína	  var	  líka	  ánægð	  að	  fá	  stundum	  að	  æfa	  með	  flokknum	  fyrir	  ofan	  hennar	  

flokk	  en	  það	  hvatti	  hana	  til	  þess	  að	  gera	  betur	  og	  eldri	  stelpurnar	  voru	  líka	  hennar	  helstu	  

fyrirmyndir.	  Bínu	  fannst	  gott	  hvað	  æfingarnar	  voru	  fjölbreyttar,	  hún	  fann	  hvað	  hreyfingin	  
gerði	  sér	  gott	  líkamlega	  og	  andlega	  og	  þess	  vegna	  vildi	  hún	  æfa	  áfram.	  Jákvætt	  var	  að	  sjá	  að	  

Bína	  var	  einnig	  í	  góðu	  sambandi	  við	  þjálfarann	  sinn	  og	  óhrædd	  við	  að	  leita	  til	  hans	  ef	  eitthvað	  

var	  að	  hrjá	  hana.	  Þjálfarinn	  var	  skilningsríkur	  og	  tilbúinn	  til	  þess	  að	  reyna	  að	  aðstoða	  hana	  

eftir	  fremsta	  megni.	  

,,(...)	  Þau	  tala	  saman	  og	  ætlar	  hann	  að	  reyna	  að	  hjálpa	  henni	  eins	  og	  hann	  getur	  

með	  þetta.	  Bína	  ákveður	  að	  halda	  áfram	  og	  finnst	  aftur	  gaman	  að	  mæta	  á	  

æfingar	  vitandi	  að	  það	  gæti	  loksins	  orðið	  eitthvað	  úr	  draumnum	  hennar	  (...)’’	  

Það	  væri	  áhugavert	  að	  skoða	  af	  hverju	  þessi	  munur	  kemur	  fram.	  Hvort	  sem	  hann	  
komi	  af	  því	  að	  það	  eru	  ekki	  jafn	  hæfir	  þjálfarar	  ráðnir	  til	  að	  þjálfa	  stelpur	  eins	  og	  stráka.	  Eða	  

hvort	  þjálfararnir	  geri	  mismunandi	  kröfur	  til	  kynjanna.	  Eða	  er	  þjálfarahlutverkið	  ef	  til	  vill	  

mismikilvægt	  í	  hugum	  stelpna	  og	  stráka.	  Ef	  til	  vill	  þurfa	  stelpurnar	  á	  meiri	  athygli	  og	  
viðurkenningu	  á	  að	  halda	  heldur	  en	  strákar.	  Eitt	  er	  víst	  að	  iðkendur	  eiga	  ekki	  að	  upplifa	  að	  

þeir	  séu	  ekki	  þess	  virði	  til	  að	  fá	  athygli	  og	  leiðsögn	  þjálfarans	  hvort	  heldur	  sem	  þeir	  eru	  

stelpur	  eða	  strákar,	  séu	  bestir	  í	  iðkendahópnum	  eða	  ekki.	  Þjálfarinn	  þarf	  að	  bera	  virðingu	  
fyrir	  starfi	  sínu	  og	  iðkendum.	  Það	  er	  mikilvægt	  starf	  að	  vera	  þjálfari	  og	  ef	  fólk	  heldur	  að	  

íþróttaþjálfun	  barna	  og	  ungmenna	  sé	  hugsuð	  til	  þess	  að	  vera	  pössun	  fyrir	  foreldrana	  er	  það	  

algjör	  misskilningur.	  Þjálfarinn	  er	  ekki	  að	  gera	  bara	  eitthvað	  með	  iðkendum,	  hvernig	  hann	  
setur	  þjálfunina	  upp	  þarf	  að	  vera	  byggt	  upp	  af	  rökum	  og	  þekkingu.	  Hann	  þarf	  að	  hlúa	  vel	  að	  

iðkendum	  sínum	  og	  þjálfun	  þeirra	  hvort	  sem	  þeir	  stefna	  á	  atvinnumennsku	  eða	  ekki.	  

Skipulögð	  íþróttaiðkun	  er	  talin	  hafa	  mikið	  uppeldislegt	  gildi	  en	  þjálfarinn	  spilar	  þar	  afar	  stórt	  
hlutverk	  (Viðar	  Halldórsson,	  2014).	  Það	  er	  afar	  margt	  sem	  fellur	  undir	  þjálfarastarfið	  annað	  

en	  að	  reyna	  að	  kenna	  iðkendum	  æfingar,	  láta	  þau	  hreyfa	  sig	  og	  bæta	  í	  íþróttalega	  
frammistöðu.	  Í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  fer	  fram	  mikið	  uppeldi	  og	  nám	  fyrir	  lífið	  sjálft.	  Það	  má	  
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nefna	  þætti	  eins	  og	  það	  að	  læra	  hvað	  felst	  í	  því	  að	  skuldbinda	  sig	  eins	  og	  iðkendur	  gera	  þegar	  

þeir	  ákveða	  að	  byrja	  að	  æfa	  einhverja	  íþrótt.	  Svo	  eru	  dyggðir	  eins	  og	  stundvísi,	  mæta	  á	  
réttum	  tíma	  á	  æfingar.	  Virðing,	  fyrir	  sjálfum	  sér,	  líkama	  sínum	  og	  einnig	  öðrum	  svo	  sem	  

æfingafélögum,	  mótherjum	  og	  þjálfaranum.	  Þolinmæði,	  t.d.	  að	  bíða	  í	  röð	  á	  æfingum	  og	  að	  

ná	  árangri	  gerist	  ekki	  á	  einni	  nóttu.	  Traust,	  læra	  að	  treysta	  bæði	  á	  sjálfan	  sig	  og	  getu	  sína	  sem	  
og	  það	  er	  lykilatriði	  að	  geta	  treyst	  þjálfaranum	  sínum.	  Umhverfi	  íþróttanna	  er	  svo	  fjölbreytt	  

og	  umfangsmikið	  að	  það	  nær	  yfir	  mun	  fleiri	  þætti	  en	  við	  gerum	  okkur	  ef	  til	  vill	  grein	  fyrir.	  Þar	  

læra	  iðkendur	  að	  sigra	  og	  að	  tapa.	  Læra	  að	  skipuleggja	  sig.	  Læra	  að	  það	  að	  þarf	  að	  sá	  til	  að	  
uppskera	  og	  það	  getur	  oft	  kostað	  blóð,	  svita	  og	  tár.	  Læra	  að	  fara	  eftir	  fyrirmælum	  og	  reglum.	  

Læra	  á	  mikilvægi	  heilbrigðs	  lífernis,	  heilsu	  og	  að	  tileinka	  sér	  heilsusamlegan	  lífstíl	  til	  

frambúðar.	  Það	  skiptir	  sköpum	  fyrir	  íþróttaiðkun	  ungmenna	  að	  hafa	  menntaða,	  vandvirka	  og	  

metnaðarfulla	  þjálfara.	  	  

Það	  var	  jákvætt	  að	  lesa	  að	  iðkendur	  fundu	  sjálfir	  fyrir	  kostum	  þess	  að	  æfa	  íþróttir,	  

voru	  meðvitaðir	  um	  hvað	  iðkunin	  gerði	  fyrir	  þá	  á	  líkama	  og	  sál.	  Það	  að	  vellíðunin	  sem	  fylgdi	  

þjálfuninni	  styrkti	  þá	  í	  iðkun	  sinni.	  Það	  var	  líka	  afar	  gleðilegt	  að	  þetta	  viðhorf	  kom	  frá	  Bínu	  og	  

var	  ekki	  í	  tengslum	  við	  útlit	  heldur	  vegna	  vellíðunar.	  Bína	  hélt	  ekki	  áfram	  að	  æfa	  til	  þess	  að	  
líta	  betur	  út,	  til	  þess	  að	  fitna	  ekki	  eða	  annað	  útlitstengt.	  Rannsóknir	  hafa	  nefnilega	  sýnt	  að	  

stelpur	  hafa	  áhyggjur	  af	  þyngd	  sinni	  og	  hreyfa	  sig	  því	  oft	  til	  þess	  að	  líta	  vel	  út,	  reyna	  að	  fylgja	  
staðalmyndum	  samfélagsins	  um	  útlit	  og	  fegurð	  (Allender	  o.fl.,	  2006;	  Vilhjalmsson	  og	  
Kristjansdottir,	  2003).	  Að	  öllum	  líkindum	  er	  staðið	  vel	  að	  þjálfun	  Bínu	  í	  þessu	  tilfelli	  þar	  sem	  

að	  Bína	  finnur	  fyrir	  jákvæðum	  áhrifum	  þjálfunarinnar	  og	  er	  vel	  uppfrædd.	  Íþróttaiðkun	  
hennar	  fyllir	  einnig	  í	  öll	  box	  góðrar	  heilsu,	  þar	  sem	  heilsa	  er	  líkamleg,	  andleg	  og	  félagsleg	  

líðan.	  

,,(...)	  Bína	  ákveður	  að	  halda	  áfram	  að	  æfa	  fótbolta	  af	  því	  að	  hún	  sér	  hvað	  það	  er	  
mikilvægt,	  bæði	  til	  að	  líða	  vel	  andlega	  og	  líkamlega.	  Svo	  á	  hún	  líka	  svo	  margar	  

góðar	  vinkonur	  þar	  (...)’’	  

	  

4.3.5 Draumurinn	  

Það	  dreymir	  flesta	  um	  eitthvað	  og	  yfirleitt	  er	  talið	  gott	  að	  eiga	  sér	  draum,	  vita	  að	  

hverju	  maður	  er	  að	  stefna	  og	  setja	  sér	  markmið	  til	  þess	  að	  komast	  skrefinu	  nær	  í	  að	  

láta	  drauminn	  rætast.	  Í	  öllum	  sögunum	  kom	  fram	  að	  Bína	  og	  Hemmi	  hefðu	  átt	  sér	  

draum	  um	  að	  skara	  fram	  úr,	  ná	  á	  toppinn,	  verða	  afreksíþróttamanneskja	  eða	  

atvinnumaður	  í	  greininni.	  Sögurnar	  áttu	  það	  sameiginlegt	  að	  þau	  voru	  metnaðarfull	  í	  
sinni	  íþróttaiðkun,	  settu	  sér	  háleit	  markmið	  og	  ætluðu	  sér	  stóra	  hluti	  til	  þess	  að	  láta	  

draum	  sinn	  rætast.	  Markmið	  voru	  einnig	  nefnd	  í	  öllum	  sögunum	  en	  markmið	  tengjast	  
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íþróttum	  sterkum	  böndum.	  Markmiðasetning	  getur	  verið	  vandasöm	  þar	  sem	  að	  

markmiðin	  mega	  ekki	  vera	  of	  lág	  né	  of	  há	  til	  þess	  að	  þau	  skili	  árangri.	  Ef	  markmið	  eru	  
sett	  á	  réttan	  hátt	  virka	  þau	  hvetjandi,	  styðja	  við	  íþróttamanninn,	  drífa	  hann	  áfram	  í	  

sinni	  þjálfun	  og	  efla	  áhugahvöt	  hans.	  Markmiðin	  geta	  einnig	  virkað	  á	  þveröfugan	  hátt	  

ef	  þau	  eru	  til	  dæmis	  óraunhæf	  draga	  þau	  úr	  íþróttamanninum	  og	  hans	  áhugahvöt.	  Það	  
gerðist	  í	  einni	  sögunni	  um	  Bínu	  en	  hún	  sér	  ekki	  fram	  á	  að	  ná	  markmiðunum	  og	  sér	  því	  

lítinn	  tilgang	  í	  því	  að	  halda	  þjálfuninni	  áfram.	  	  

,,(...)	  Bína	  hefur	  sett	  sér	  há	  markmið	  frá	  unga	  aldri	  en	  hún	  hefur	  ekki	  náð	  þeim	  
öllum	  og	  veltir	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  öll	  þessi	  vinna	  sé	  í	  raun	  þess	  virði	  og	  hvort	  

markmiðin	  séu	  óraunhæf.	  Hún	  hefur	  komist	  langt	  en	  þó	  ekki	  eins	  langt	  og	  hana	  

hafði	  dreymt	  um	  (...)’’	  

Það	  var	  mismunandi	  eftir	  sögum	  hvað	  það	  var	  sem	  hafði	  mestu	  áhrifin	  á	  það	  að	  

draumurinn	  rættist	  ekki	  eða	  af	  hverju	  Bína	  eða	  Hemmu	  gáfu	  drauminn	  upp	  á	  bátinn.	  Í	  
sögunum	  um	  Bínu	  var	  viðmótið	  sem	  hún	  fékk	  ekki	  nægilega	  jákvætt,	  hana	  vantaði	  hvatningu	  
og	  stuðning	  til	  þess	  að	  elta	  drauminn,	  halda	  áfram	  og	  ná	  markmiðum	  sínum.	  Það	  spilaði	  líka	  

inn	  í	  að	  Bínu	  fannst	  hún	  ekki	  fá	  nógu	  mikla	  athygli	  og	  leiðsögn	  frá	  þjálfaranum.	  Allt	  þetta	  varð	  
til	  þess	  að	  Bína	  upplifði	  sig	  eins	  og	  hún	  væri	  ekki	  nógu	  mikilvæg,	  hennar	  draumur	  skipti	  ekki	  
máli	  og	  missti	  þá	  sjálf	  áhugann.	  Þegar	  áhuginn	  var	  farinn	  þá	  fór	  iðkunin	  að	  verða	  stefnulaus,	  

lítil	  þörf	  fyrir	  að	  setja	  sér	  markmið	  og	  reyna	  að	  bæta	  sig.	  Í	  öllum	  10	  sögunum	  um	  Bínu	  komu	  
einhverjar	  efasemdaraddir	  fram	  í	  sambandi	  við	  íþróttaiðkun	  hennar.	  Það	  er	  í	  takt	  við	  aðrar	  

rannsóknir	  en	  stelpur	  virðast	  upp	  til	  hópa	  vantreysta	  hæfni	  sinni,	  finnast	  þær	  ekki	  nægilega	  

góðar,	  hæfileikaríkar	  eða	  mikilvægar	  (Delorme	  o.fl.,	  2011;	  Salguero	  o.fl.,	  2003).	  Það	  geta	  
ýmsar	  ástæður	  legið	  á	  bakvið	  þessar	  tilfinningar	  og	  það	  kom	  fram	  í	  sögunum	  um	  Bínu.	  Hvort	  

sem	  Bínu	  fannst	  fara	  of	  mikill	  tími	  í	  iðkunina	  sem	  betur	  væri	  varið	  í	  heimanám	  eða	  félagslíf	  

þar	  sem	  hún	  væri	  hvort	  eð	  er	  ekki	  nógu	  góð	  í	  íþróttinni.	  Síðan	  er	  það	  þessi	  pressa,	  kröfur	  um	  

að	  standa	  sig	  og	  hræðsla	  um	  að	  bregðast	  sem	  virkar	  eins	  og	  bensín	  á	  eld	  á	  huga	  Bínu.	  Ekki	  
nægur	  stuðningur	  og	  trú	  á	  drauminn	  hennar,	  hún	  fer	  að	  vantreysta	  sér	  og	  efinn	  bankar	  upp	  

á.	  	  

,,(...)	  Það	  eru	  kannski	  margir	  sem	  búast	  við	  miklu	  af	  henni	  og	  henni	  finnst	  hún	  

ekki	  vera	  að	  gera	  þau	  sem	  búast	  við	  einhverju	  af	  henni	  nógu	  stolt.	  Svo	  hún	  fer	  að	  

efast	  um	  það	  að	  verða	  atvinnumanneskja	  í	  íþróttum	  (...)’’	  

	  Hjá	  Hemma	  var	  það	  ekki	  viðmótið,	  skortur	  á	  stuðningi	  eða	  áhugaleysi	  þjálfarans	  sem	  
hafði	  áhrif	  á	  íþróttadrauma	  hans.	  Markmiðasetning,	  árangur	  og	  aðrir	  þættir	  utan	  íþróttanna	  
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svo	  sem	  annað	  félagslíf	  er	  það	  sem	  hafði	  mest	  áhrif	  á	  hvort	  að	  Hemmi	  hélt	  ótrauður	  áfram	  í	  

átt	  að	  draumnum	  sínum	  eða	  hvort	  hann	  beygði	  af	  leið	  og	  hætti.	  	  

,,(...)	  Það	  sem	  gerist	  næst	  hjá	  Hemma	  er	  að	  hann	  þarf	  að	  setja	  sér	  bæði	  lítil	  og	  

stór	  markmið.	  Svo	  auðvitað	  er	  mikilvægt	  að	  fjölskyldan	  hans	  styðji	  hann.	  Ef	  hann	  

Hemmi	  heldur	  áfram	  og	  setur	  sér	  markmið	  þá	  mun	  hann	  komast	  í	  
atvinnumennskuna	  (...)’’	  

Hemmi	  talar	  um	  að	  hann	  verði	  að	  setja	  sér	  lítil	  og	  stór	  markmið	  og	  halda	  áfram	  til	  

þess	  að	  verða	  atvinnumaður.	  Markmiðasetning	  er	  vandmeðfarin	  og	  er	  partur	  af	  íþróttaiðkun	  
sem	  þarf	  að	  ræða	  um	  og	  læra.	  Það	  kemur	  í	  hlut	  þjálfarans	  að	  aðstoða	  við	  markmiðasetningu	  

og	  kenna	  iðkendum	  að	  nota	  markmiðin	  til	  þess	  að	  hjálpa	  sér	  og	  til	  að	  uppskera.	  Það	  þýðir	  þó	  

ekki	  að	  það	  sé	  nóg	  að	  setja	  sér	  góð	  markmið	  til	  að	  ná	  árangri.	  Það	  kostar	  mikla	  vinnu	  að	  ná	  

árangri	  og	  það	  vita	  Bína	  og	  Hemmi	  en	  í	  öllum	  sögunum	  settu	  þau	  mikinn	  tíma	  og	  metnað	  í	  

þjálfunina	  og	  það	  oft	  á	  kostnað	  ýmislegs	  annars.	  Það	  sem	  þarf	  að	  hafa	  í	  huga	  að	  þó	  svo	  að	  
margir	  hafi	  þann	  draum	  sem	  börn	  að	  verða	  atvinnumenn	  í	  íþróttum,	  komast	  í	  landsliðið	  eða	  
ætla	  að	  spila	  fyrir	  Manchester	  United	  þá	  getur	  margt	  breyst,	  lífið	  tekur	  breytingum	  og	  

draumarnir	  með.	  Það	  er	  vel	  hægt	  að	  setja	  sér	  markmið	  og	  stunda	  íþróttir	  af	  krafti	  þó	  svo	  að	  
stefnan	  sé	  ekki	  sett	  á	  atvinnumennsku.	  Það	  geta	  þó	  vissulega	  verið	  mikil	  vonbrigði	  fyrir	  
ungmennin	  þegar	  þau	  uppgötva	  eða	  sjá	  að	  kannski	  mun	  bernskudraumur	  þeirra	  ekki	  rætast	  

og	  það	  þarf	  því	  að	  halda	  vel	  utan	  um	  þau	  svo	  þau	  hætti	  ekki	  íþróttaiðkun	  þess	  vegna.	  Það	  er	  
mikils	  virði	  að	  reyna	  að	  halda	  í	  áhugahvöt	  þeirra,	  sýna	  þeim	  og	  iðkun	  þeirra	  athygli.	  Hafa	  

þjálfunina	  markvissa	  og	  aðstoða	  ungmennin	  við	  að	  hafa	  ákveðna	  stefnu,	  ákveðin	  markmið	  

með	  þjálfuninni.	  Hvort	  sem	  það	  er	  til	  þess	  að	  bæta	  sinn	  árangur,	  vera	  partur	  af	  hóp,	  bæta	  
þrek	  og	  styrk	  eða	  til	  þess	  að	  hafa	  gaman	  og	  njóta	  leiksins	  sem	  íþróttin	  býður	  upp	  á.	  Hjálpa	  

þeim	  að	  setja	  nýja	  stefnu,	  finna	  nýjan	  draum.	  Að	  sjálfsögðu	  þarf	  að	  styðja	  við	  þá	  sem	  enn	  

stefna	  á	  atvinnumennsku	  og	  hlúa	  sem	  best	  að	  þeim	  til	  að	  ná	  markmiðum	  sínum	  en	  passa	  

þarf	  að	  þeir	  fái	  ekki	  alla	  athyglina	  eða	  séu	  alltaf	  miðpunkturinn	  á	  æfingum.	  Allir	  eiga	  að	  fá	  að	  
láta	  sig	  dreyma,	  draumarnir	  geta	  verið	  misstórir	  en	  allir	  eru	  þeir	  jafn	  mikilvægir	  fyrir	  hvern	  og	  

einn	  einstakling.	  Það	  er	  oft	  sagt	  að	  hugurinn	  beri	  mann	  hálfa	  leið,	  eru	  strákarnir	  þess	  vegna	  
einu	  skrefi	  á	  undan	  stelpunum	  í	  íþróttaþátttöku,	  af	  því	  þeir	  leyfa	  sér	  að	  dreyma?	  	  

Draumar	  og	  markmið	  eru	  áhrifaríkir	  þættir	  sem	  þarf	  að	  fara	  vel	  með	  til	  þess	  að	  þeir	  

styðji	  íþróttaiðkunina.	  Mér	  fannst	  afar	  jákvætt	  að	  Bína	  hefði	  látið	  sig	  dreyma	  og	  hefði	  sett	  sér	  

stór	  markmið	  en	  stelpur	  virðast	  ekki	  alltaf	  leyfa	  sér	  það.	  Enn	  í	  dag	  heyrast	  raddir	  í	  
samfélaginu	  sem	  ýta	  undir	  þær	  staðalímyndir	  að	  strákar	  eigi	  að	  vera	  íþróttahetjur,	  

atvinnumenn,	  skara	  fram	  úr	  en	  íþróttaiðkun	  stelpna	  er	  ekki	  talin	  jafn	  mikilvæg,	  þær	  eru	  bara	  

með,	  þetta	  sé	  áhugamál	  og	  árangur	  skiptir	  ekki	  máli	  (Bois	  o.fl.,	  2005).	  Þegar	  stelpur	  mæta	  
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þessu	  viðmóti	  er	  skiljanlegt	  að	  þær	  þori	  ekki	  að	  láta	  sig	  dreyma	  og	  að	  þær	  sjái	  ekki	  tilgang	  

með	  því	  að	  halda	  íþróttaiðkun	  sinni	  áfram	  ef	  draumar	  þeirra	  og	  markmið	  skipta	  svona	  litlu	  
máli	  í	  þjóðfélaginu.	  Draumar	  og	  markmið	  er	  oft	  gulrótin	  sem	  heldur	  einstaklingnum	  í	  íþrótt	  

sinni	  og	  í	  einni	  sögu	  varð	  það	  einmitt	  það	  sem	  styrkti	  Bínu	  til	  að	  halda	  áfram	  að	  æfa.	  

,,(...)	  Hún	  fattaði	  að	  þetta	  var	  það	  sem	  hún	  vildi	  gera	  og	  að	  þetta	  væri	  
draumurinn	  hennar.	  Að	  þetta	  væri	  draumur	  sem	  hún	  væri	  ekki	  tilbúin	  að	  gefa	  

upp	  á	  bátinn	  strax	  (...)’’	  

	  

4.3.6 Fyrirmyndir	  

Fyrirmyndir	  eru	  afar	  mikilvægar	  fyrir	  íþróttamanninn	  en	  gott	  er	  að	  eiga	  fyrirmynd	  úr	  

íþróttinni	  til	  að	  líta	  upp	  til.	  Fyrirmyndir	  þurfa	  því	  að	  vera	  áberandi	  og	  sýnilegar	  

iðkendum	  en	  þar	  spila	  fjölmiðlar	  stórt	  hlutverk.	  Fyrirmyndir	  stráka	  eru	  meira	  áberandi,	  
meira	  í	  sviðsljósinu	  heldur	  en	  fyrirmyndir	  stelpna.	  

Það	  kom	  sterkt	  fram	  í	  sögunum	  um	  Hemma	  að	  fyrirmyndir	  skipta	  miklu	  máli.	  Í	  nær	  
öllum	  sögunum	  kom	  fram	  að	  Hemmi	  ætti	  sér	  fyrirmynd.	  Það	  kom	  fram	  að	  Hemmi	  vildi	  verða	  

eins	  og	  fyrirmyndin,	  það	  væri	  hans	  markmið.	  Foreldrar	  voru	  nefndir	  sem	  fyrirmynd,	  þjálfari	  
en	  einnig	  landsliðsmenn	  og	  þekktar	  íþróttastjörnur	  út	  um	  allan	  heim,	  einhver	  sem	  var	  oftast	  

að	  æfa	  sömu	  íþrótt	  og	  hann	  liti	  upp	  til.	  Hemmi	  nefndi	  í	  sögunum	  hversu	  gott	  væri	  að	  eiga	  
fyrirmynd	  til	  að	  hvetja	  sig	  áfram,	  hafa	  skýra	  mynd	  af	  því	  hvert	  maður	  ætlaði	  að	  stefna.	  	  

,,(...)	  Hann	  Hemmi	  á	  mjög	  líklega	  fyrirmynd	  í	  þeirri	  íþrótt	  sem	  hann	  æfir,	  maður	  á	  

næstum	  alltaf	  einhvern	  sem	  maður	  lítur	  upp	  til	  og	  vill	  verða	  eins	  og	  (...)’’	  

Það	  kom	  fram	  í	  einni	  sögu	  um	  Hemma	  að	  hann	  ætti	  enga	  fyrirmynd.	  Honum	  fannst	  

það	  erfitt	  og	  fannst	  hann	  vera	  hálf	  stefnulaus.	  Hann	  fer	  að	  efast	  um	  íþróttaiðkun	  sína	  að	  

hluta	  til	  af	  því	  hann	  hefur	  engan	  sem	  hann	  lítur	  upp	  til	  í	  íþróttinni.	  Hemma	  finnst	  hann	  vanta	  

fyrirmynd	  til	  að	  styðja	  við	  sig,	  vera	  hvatning	  til	  þess	  að	  setja	  sér	  skýr	  markmið	  og	  halda	  áfram	  
til	  þess	  að	  ná	  þeim.	  	  

,,(...)	  En	  vandamálið	  er	  að	  hann	  á	  enga	  sérstaka	  fyrirmynd	  í	  íþróttum	  og	  það	  er	  

kannski	  það	  sem	  lætur	  hann	  velta	  fyrir	  sér	  þessum	  hugsunum.	  Hann	  á	  engan	  
sérstakan	  íþróttamann/íþróttakonu	  sem	  hann	  lítur	  upp	  til	  (...)’’	  

Þetta	  styður	  mikilvægi	  þess	  fyrir	  ungmennin	  að	  eiga	  sér	  fyrirmynd.	  Það	  styður	  þau	  og	  

hvetur	  áfram	  til	  að	  setja	  sér	  markmið	  og	  vinna	  að	  því	  að	  ná	  þeim.	  Einhver	  er	  búinn	  að	  ryðja	  
brautina,	  sýna	  fram	  á	  að	  þetta	  er	  hægt.	  Mikilvægi	  fyrirmynda	  kom	  einnig	  fram	  í	  sögunum	  um	  
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Bínu.	  Bína	  nefndi	  í	  all	  flestum	  sögunum	  að	  hún	  ætti	  fyrirmynd.	  Það	  sem	  var	  mesti	  munurinn	  

á	  fyrirmyndum	  milli	  kynja	  var	  að	  stelpurnar	  nefndu	  meira	  systkini,	  foreldra	  og	  aðra	  iðkendur	  
sem	  fyrirmyndir	  heldur	  en	  afreksíþróttafólk	  eða	  erlendar	  íþróttahetjur.	  	  

,,(...)	  Bínu	  finnst	  mikilvægt	  að	  eiga	  sér	  fyrirmynd	  í	  íþróttum	  þótt	  það	  sé	  ekki	  nema	  

manneskja	  í	  flokknum	  fyrir	  ofan	  hana.	  Bara	  að	  hún	  sjái	  að	  hægt	  er	  að	  eiga	  sér	  
framtíð	  í	  íþróttinni	  og	  það	  er	  hægt	  að	  verða	  betri	  (...)’’	  

Það	  þarf	  þó	  ekki	  að	  vera	  að	  það	  sé	  neitt	  verra	  að	  Bína	  horfi	  ekki	  beint	  á	  toppinn	  á	  

ísjakanum	  en	  sem	  dæmi	  kom	  fram	  hjá	  Hemma	  að	  fyrirmynd	  hans	  væri	  erlendur	  íþróttakappi	  
sem	  hann	  liti	  mikið	  upp	  til	  en	  væri	  ekki	  viss	  hvort	  það	  væri	  raunhæft	  að	  stefna	  eins	  hátt	  og	  

hann,	  þó	  hann	  væri	  góður	  á	  Íslandi	  var	  hann	  í	  efa	  hvar	  hann	  stæði	  í	  samanburði	  við	  aðra	  úti	  í	  

heimi.	  Það	  gæti	  því	  í	  sumum	  tilfellum	  dregið	  úr	  ungmennunum	  að	  setja	  stefnuna	  of	  hátt	  eins	  

og	  með	  markmiðasetninguna.	  Ef	  til	  vill	  finnst	  Bínu	  raunhæfara	  og	  meira	  styðjandi	  að	  eiga	  sér	  

fyrirmynd	  sem	  hún	  sér	  fram	  á	  að	  geta	  orðið	  eins	  og.	  Kannski	  þorir	  Bína	  ekki	  að	  leyfa	  sér	  að	  
eiga	  atvinnumanneskju	  að	  fyrirmynd	  því	  hún	  treystir	  ekki	  nægilega	  á	  hæfni	  sína.	  Þar	  hefur	  
áhrif	  að	  hún	  fær	  ekki	  nægilegan	  stuðning	  við	  iðkun	  sína	  hvort	  sem	  það	  er	  frá	  foreldrum	  eða	  

þjálfara.	  Þetta	  helst	  líka	  töluvert	  í	  hendur	  við	  draumana	  og	  áhrif	  samfélagsins	  sem	  nefnd	  
voru	  áður.	  Hemmi	  á	  sér	  draum	  um	  að	  verða	  atvinnumaður	  í	  sinni	  íþrótt,	  hann	  hefur	  því	  vel	  
þekkta	  íþróttahetju	  með	  stórt	  nafn	  sem	  fyrirmynd	  og	  hefur	  trú	  á	  eigin	  getu	  og	  er	  studdur	  

heils	  hugar	  til	  að	  stefna	  á	  að	  ná	  markmiðum	  sínum	  og	  láta	  drauminn	  rætast.	  Ýmis	  áhrif	  koma	  
úr	  samfélaginu	  en	  sem	  dæmi	  er	  umfjöllun	  um	  íþróttir	  mun	  meiri	  um	  íþróttir	  karla	  heldur	  en	  

kvenna.	  Þetta	  hefur	  mikil	  áhrif,	  fyrirmyndir	  strákanna	  eru	  ennþá	  mun	  meira	  áberandi	  heldur	  

en	  fyrirmyndir	  stelpnanna.	  Það	  er	  ef	  til	  vill	  ekki	  skrýtið	  að	  Bína	  hafi	  frekar	  horft	  upp	  til	  systur	  
sinnar,	  stelpunnar	  sem	  var	  best	  í	  flokknum	  fyrir	  ofan	  eða	  mömmu	  og	  pabba.	  Það	  er	  endilega	  

heldur	  ekkert	  verra	  ef	  það	  virkar	  fyrir	  einstaklinginn,	  fyrirmyndin	  er	  góð	  og	  styður	  við	  iðkun	  

hans.	  Það	  er	  líka	  hægt	  að	  eiga	  sér	  fleiri	  en	  eina	  fyrirmynd,	  tileinka	  sér	  það	  sem	  hentar	  frá	  

hverri	  og	  einni.	  Einnig	  er	  hægt	  að	  breyta	  um	  fyrirmynd	  eftir	  skoðun	  eða	  áherslubreytingum.	  
Mér	  fannst	  áhugavert	  í	  sögu	  um	  Bínu,	  einni	  af	  fáum	  þar	  sem	  Bína	  nefndi	  vel	  þekkta	  

íþróttamenn,	  að	  fyrirmyndir	  hennar	  komu	  úr	  mörgum	  og	  mismunandi	  íþróttagreinum	  og	  
voru	  bæði	  kven-‐	  og	  karlkyns.	  Bína	  horfði	  þá	  ekki	  einungis	  á	  glæsilegan	  árangur	  þeirra	  heldur	  

horfði	  til	  sögu	  þeirra,	  persónuleika	  og	  framkomu.	  

,,(...)	  Fyrirmyndir	  hennar	  eru	  margar	  og	  í	  mismunandi	  íþróttum.	  Til	  dæmis	  

Simone	  Biles,	  Usain	  Bolt	  og	  Michael	  Phelps	  vegna	  þess	  þau	  eiga	  öll	  svo	  flotta	  
sögu	  og	  eru	  heiðarleg	  (...)’’	  



52	  

Það	  að	  vera	  fyrirmynd	  er	  vandmeðfarið	  hvort	  sem	  þú	  ert	  landsliðsmaðurinn	  sem	  

ungmennin	  fylgjast	  með	  hverju	  spori	  hjá	  eða	  lykilleikmaðurinn	  í	  liðinu	  sem	  allir	  líta	  upp	  til.	  
Það	  fylgja	  ákveðin	  völd	  ef	  svo	  má	  segja	  og	  fyrirmyndir	  hvattar	  til	  að	  nota	  þau	  til	  góðs.	  

Fyrirmyndir	  geta	  verið	  miklir	  áhrifavaldar	  og	  sérstaklega	  núna	  í	  því	  mikla	  upplýsingasamfélagi	  

sem	  við	  lifum	  og	  hrærumst	  í.	  Með	  tilkomu	  samfélgasmiðla	  varð	  allt	  svo	  sýnilegt	  og	  ef	  
íþróttastjörnurnar	  misstíga	  sig	  er	  það	  strax	  komið	  á	  alla	  miðla	  út	  um	  allan	  heim	  sem	  dæmi.	  

Þessum	  völdum	  fylgir	  því	  líka	  ákveðin	  pressa	  að	  reyna	  að	  standa	  sig	  vel	  á	  öllum	  vígstöðvum,	  

láta	  gott	  af	  sér	  leiða	  og	  auðvitað	  reyna	  að	  bæta	  árangur	  sinn	  í	  íþróttinni.	  Í	  sögunum	  um	  
Hemma	  og	  Bínu	  fengu	  þau	  sjálf	  að	  finna	  fyrir	  þessu	  ábyrgðarhlutverki	  þar	  sem	  að	  þau	  sjálf	  

voru	  fyrirmyndir.	  Það	  er	  yfirleitt	  jákvætt	  en	  auðvitað	  geta	  ungmenni	  sem	  eru	  fyrirmyndir	  fyrir	  

sína	  liðsfélaga	  ef	  til	  fundið	  fyrir	  aukinni	  pressu.	  Sem	  og	  þetta	  vald	  sem	  áður	  var	  talað	  um	  

getur	  stigið	  þeim	  til	  höfuðs	  og	  skemmir	  þá	  fyrir	  þeim	  sjálfum	  sem	  og	  þeim	  sem	  líta	  upp	  til	  

þeirra.	  Það	  kom	  fram	  í	  sögunum	  um	  Bínu	  að	  henni	  fannst	  þetta	  setja	  aukna	  pressu	  á	  sig,	  hún	  

yrði	  að	  standa	  sig	  því	  það	  væri	  svo	  margar	  stelpur	  sem	  litu	  upp	  til	  hennar.	  Henni	  þótti	  það	  þó	  
líka	  mikil	  viðurkenning.	  Í	  sögunum	  um	  Hemma	  fannst	  honum	  það	  aðeins	  hafa	  hvetjandi	  og	  

jákvæð	  áhrif	  á	  hann.	  Hemmi	  sagðist	  vera	  fyrirmynd	  félagsins	  og	  æfingafélagarnir	  litu	  upp	  til	  
hans	  og	  fannst	  gott	  að	  æfa	  með	  honum.	  Einnig	  kom	  fram	  að	  liðsfélagarnir	  litu	  upp	  til	  Hemma	  
því	  hann	  var	  að	  æfa	  mjög	  vel	  og	  ná	  góðum	  árangri.	  Hemma	  fannst	  gaman	  að	  geta	  verið	  

hvatning	  fyrir	  aðra	  og	  það	  veitti	  honum	  aukið	  sjálfstraust	  að	  vita	  til	  þess	  að	  hann	  væri	  mikils	  
metinn	  í	  hópnum.	  	  

,,(...)	  Hemmi	  er	  klárlega	  fyrirmynd	  fyrir	  liðsfélaga	  sína	  því	  hann	  æfir	  stíft	  og	  tekur	  

aukaæfingar	  og	  það	  er	  allt	  til	  þess	  að	  verða	  bestur	  og	  fara	  í	  atvinnumenskuna	  
(...)’’	  

Það	  getur	  því	  veitt	  aukið	  sjálfstaust	  að	  vera	  ein	  af	  fyrirmyndunum	  í	  æfingahópnum	  og	  

það	  að	  eiga	  sér	  fyrirmynd	  hjálpaði	  Bínu	  og	  Hemma	  að	  setja	  sér	  ákveðin	  markmið,	  vita	  hvert	  

þau	  langaði	  að	  stefna	  með	  iðkun	  sinn.	  Góð	  markmið,	  að	  hafa	  ákveðna	  stefnu,	  taka	  eitt	  þrep	  í	  
einu	  til	  að	  komast	  upp	  stigann	  getur	  verið	  ágætis	  haldreipi	  fyrir	  íþróttamanninn.	  Þrátt	  fyrir	  að	  

hreyfing	  eigi	  að	  efla	  sjálfstraust	  (Slater	  og	  Tiggemann,	  2011,	  bls.	  455)	  þá	  virtist	  Bínu	  skorta	  
sjálfstraust	  í	  flestum	  sögunum	  og	  þorið	  til	  að	  trúa	  á	  sjálfa	  sig.	  Hemmi	  hafði	  meiri	  trú	  á	  sér	  og	  

sinni	  hæfni	  hins	  vegar.	  Bína	  kom	  þó	  með	  góðan	  punkt	  um	  að	  trúa	  á	  sjálfa	  sig	  og	  hversu	  mikil	  

áhrif	  það	  hefur	  að	  horfa	  fram	  veginn	  með	  það	  og	  jákvæðni	  að	  vopni.	  	  

,,(...)	  Trú,	  íþróttafólk	  þarf	  að	  alltaf	  að	  hafa	  trú.	  Trú	  um	  að	  ef	  maður	  á	  vonda	  
æfingu	  verði	  næsta	  betri.	  Trúin	  um	  að	  ef	  maður	  bætir	  sig	  ekki	  á	  þessu	  móti	  æfir	  

maður	  bara	  meira,	  og	  þá	  kemur	  bætingin	  á	  því	  næsta.	  Að	  það	  kemur	  annar	  dagur	  

eftir	  þennan	  dag.	  Því	  um	  leið	  og	  maður	  missir	  trúna	  hverfur	  vonin	  líka.	  Ef	  maður	  
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hefur	  ekki	  trú	  á	  sjálfum	  sér	  er	  ekki	  nóg	  að	  allir	  hinir	  hafi	  hana,	  maður	  verður	  að	  

hafa	  hana	  sjálfur	  (...)’’	  

Það	  að	  eiga	  sér	  fyrirmynd	  getur	  aðstoða	  ungmennin	  að	  hafa	  trú,	  fá	  trú	  á	  sjálfum	  sér	  

og	  treysta	  á	  sig.	  Það	  getur	  verið	  gott	  að	  eiga	  dæmi	  fyrir	  framan	  sig	  um	  hvað	  sé	  hægt.	  

Fyrirmyndir	  virka	  yfirleitt	  sem	  stuðningur	  við	  íþróttaiðkunina,	  hvatning	  fyrir	  íþróttamanninn.	  
Jákvæðu	  áhrifin	  sem	  fyrirmyndir	  geta	  skilað	  eru	  allavega	  yfirsterkari	  þeim	  neikvæðu.	  Þeir	  

sem	  eru	  fyrirmyndir	  þurfa	  þó	  að	  sjálfsögðu	  að	  huga	  vel	  að	  því	  hvernig	  þeir	  koma	  fram	  innan	  

vallar	  sem	  utan.	  Vera	  meðvitaðir	  um	  áhrifin	  sem	  þeir	  geta	  haft	  og	  notað	  völd	  sín	  til	  
uppbyggingar.	  Það	  er	  mikið	  til	  að	  sterkum	  kvenkyns	  fyrirmyndum	  sem	  skara	  fram	  úr	  í	  sinni	  

íþróttagrein	  hér	  á	  landi	  sem	  og	  út	  í	  heimi.	  Það	  þyrfti	  að	  sýna	  þeim	  meiri	  virðingu	  með	  því	  að	  

að	  gera	  þær	  sýnilegri	  og	  fá	  afrek	  þeirra	  metin	  meira.	  Það	  myndi	  styðja	  við	  ungar	  stelpur	  í	  

íþróttum,	  gæti	  veitt	  þeim	  þá	  hvatningu	  og	  trú	  sem	  þær	  þurfa	  á	  að	  halda	  til	  þess	  að	  halda	  

áfram	  að	  æfa	  og	  til	  að	  halda	  draumi	  þeirra	  á	  lífi.	  	  
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5 Umræður	  

Eins	  og	  niðurstöður	  benda	  til	  þá	  er	  í	  mörg	  horn	  að	  líta	  þegar	  kemur	  að	  brottfalli	  
ungmenna	  úr	  íþróttum.	  Þetta	  er	  flókið,	  margþætt	  og	  getur	  verið	  viðkvæmt	  viðfangsefni	  

sem	  snertir	  marga.	  Sögurnar	  voru	  greindar	  eftir	  kynjum,	  stelpusögurnar	  sér	  og	  

strákasögurnar	  sér.	  Það	  kom	  vissulega	  fram	  áherslumunur	  í	  greiningunni	  milli	  kynja	  en	  
rauði	  þráðurinn	  í	  gegnum	  allar	  sögurnar	  og	  blandaðist	  á	  einhvern	  hátt	  inn	  í	  öll	  þemun	  

var	  áhugi.	  Í	  stað	  þess	  að	  gera	  þema	  sem	  hét	  áhugi	  eða	  áhugaskortur	  þá	  voru	  þemun	  

þeir	  þættir	  sem	  hafa	  áhrif	  á	  áhuga	  ungmennanna	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi.	  Hvort	  sem	  
áhuginn	  eða	  skortur	  á	  honum	  tengdist	  þjálfaranum,	  þjálfuninni,	  æfingaálagi,	  þreytu,	  

tímaskorti,	  foreldrum,	  stuðningi,	  pressu,	  markmiðum,	  draumum,	  efasemdum,	  

skólanum,	  æfingafélögum	  eða	  vinum.	  Það	  einkenndi	  sögurnar	  að	  þegar	  áhuginn	  fór	  að	  
minnka	  fyrir	  áhrif	  einhverra	  þessara	  þátta	  þá	  minnkaði	  ánægjan	  af	  iðkuninni,	  þjálfunin	  

virtist	  fara	  að	  missa	  marks,	  iðkandinn	  verða	  stefnulaus	  og	  týna	  tilganginum	  með	  því	  að	  

æfa.	  Þá	  fóru	  brottfallshugsanir	  að	  sækja	  að.	  Þessar	  niðurstöður	  eru	  í	  takt	  við	  aðrar	  
rannsóknir	  á	  brottfalli	  ungmenna	  úr	  íþróttum.	  Áhuginn	  og	  gleðin	  þurfa	  að	  vera	  við	  völd	  

því	  það	  gefur	  jú	  ef	  til	  vill	  auga	  leið	  að	  það	  endist	  enginn	  lengi	  í	  að	  æfa	  íþróttir	  ef	  honum	  
finnst	  það	  leiðinlegt	  (Quested	  o.fl.,	  2013;	  Wall	  og	  Cote,	  2007;	  Salguero	  o.fl.,	  2003).	  Það	  

sem	  þarf	  fyrst	  og	  fremst	  til	  að	  halda	  ungmennum	  og	  í	  raun	  hverjum	  sem	  er	  í	  íþróttum	  
er	  áhugahvöt.	  Því	  miður	  er	  ekki	  til	  nein	  ein	  uppskrift	  að	  henni	  sem	  virkar	  fyrir	  alla.	  Það	  
eru	  þó	  margir	  verndandi	  þættir	  sem	  vert	  er	  að	  hafa	  í	  huga	  til	  þess	  að	  halda	  utan	  um	  

áhugahvöt	  ungmenna	  í	  íþróttastarfinu.	  Það	  er	  samstarf	  foreldra,	  þjálfara	  og	  þeirra	  sem	  
koma	  að	  starfinu	  að	  halda	  utan	  um	  ungmennin	  og	  ýta	  undir	  þessa	  verndandi	  þætti	  og	  

reyna	  að	  draga	  úr	  þekktum	  áhættuþáttum	  fyrir	  brottfalli.	  	  

Það	  sem	  einkenndi	  niðurstöður	  þessarar	  rannsóknar	  var	  að	  stelpurnar	  vantar	  
stuðning.	  Það	  skein	  í	  gegnum	  gögnin	  hjá	  stelpunum	  og	  blandaðist	  inn	  í	  flest	  öll	  þemun.	  Þær	  

virðist	  vanta	  stuðning	  við	  sína	  íþróttaiðkun	  hvort	  sem	  það	  er	  frá	  foreldrum,	  vinum,	  þjálfurum	  

eða	  samfélaginu	  sjálfu.	  Ég	  tel	  það	  vera	  einn	  mesta	  muninn	  milli	  kynja	  í	  þessara	  rannsókn	  en	  
það	  er	  að	  viðhorfið	  og	  viðmótið	  sem	  stelpur	  eru	  enn	  þann	  dag	  í	  dag	  að	  mæta	  í	  sinni	  

íþróttaiðkun	  er	  ekki	  nægilega	  jákvætt	  og	  hvetjandi.	  Í	  sögunum	  kom	  fram	  hversu	  þreytt	  Bína	  

var	  á	  að	  íþróttaiðkun	  stelpna	  væri	  ekki	  meðhöndluð	  eins	  merkileg	  og	  stráka.	  Þær	  upplifa	  sig	  

ekki	  nógu	  mikilvægar,	  draumar	  þeirra	  og	  markmið	  ekki	  tekin	  alvarlega,	  hvorki	  í	  augum	  

þjálfarans,	  íþróttahreyfingarinnar	  eða	  samfélagsins.	  Þær	  upplifa	  að	  þeirra	  íþróttaiðkun	  skipti	  
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ekki	  máli.	  Þær	  meta	  því	  getu	  sína	  minni,	  sjálfstraustið	  verður	  minna,	  þær	  verða	  stressaðar	  og	  

vilja	  ekki	  keppa,	  verða	  hræddar	  við	  að	  gera	  mistök,	  áhugahvötin	  minnkar,	  verða	  smeykar	  um	  
að	  bregðast	  og	  iðkunin	  veitir	  þeim	  ekki	  lengur	  ánægju	  sem	  verður	  til	  þess	  að	  þær	  ná	  minni	  

árangri	  í	  íþróttinni	  sem	  endar	  oftar	  en	  ekki	  með	  brottfalli	  úr	  henni.	  Þetta	  styrkir	  niðurstöður	  

annarra	  rannsókna,	  en	  stelpur	  vantreysta	  hæfni	  sinni	  meira	  en	  strákar,	  þær	  vantar	  hvatningu	  
og	  upplifa	  að	  þær	  séu	  ekki	  nógu	  mikilvægar	  (Quested	  o.fl.,	  2013;	  Salguero	  o.fl.,	  2003).	  	  

Það	  virðist	  þó	  sem	  betur	  fer	  vera	  svolítil	  vitundarvakning	  í	  þessum	  málum	  nú	  á	  

dögum,	  allavega	  virðist	  samfélagið	  aðeins	  meðvitaðra	  um	  þennan	  mun	  og	  er	  að	  reyna	  að	  

minnka	  hann	  þó	  það	  gerist	  hægt.	  Sem	  dæmi	  má	  nefna	  íslenska	  knattspyrnu	  en	  meiri	  
umfjöllun	  er	  um	  Pepsi-‐deild	  kvenna	  nú	  en	  verið	  hefur	  og	  fleiri	  leikir	  voru	  sýndir	  á	  síðasta	  

tímabili	  til	  dæmis.	  Einnig	  var	  mun	  meiri	  áhersla	  lögð	  á	  Evrópumótið	  (EM)	  sem	  landsliðið	  

keppti	  á	  í	  Hollandi	  síðasta	  sumar	  í	  samanburði	  við	  síðast	  þegar	  kvennalandsliðið	  fór	  á	  EM.	  
Afar	  áhrifarík	  auglýsing	  eins	  helsta	  styrktaraðila	  liðsins	  fór	  í	  loftið	  fyrir	  mótið	  og	  vakti	  mikla	  

athygli.	  Hún	  sýndi	  á	  afar	  áhrifamikinn	  hátt	  þann	  veruleika	  sem	  mætir	  íslenskum	  stelpum	  í	  

íþróttum,	  mótlætið	  sem	  þær	  mæta	  og	  ósanngirnina	  sem	  þær	  upplifa	  af	  því	  þær	  eru	  stelpur.	  

Þar	  sést	  frá	  bernskuárum	  landsliðskvennanna	  þar	  sem	  þær	  sem	  litlar	  stelpur	  lyfta	  minni	  
bikurunum	  heldur	  en	  strákarnir	  á	  sambærilegum	  mótum,	  fá	  ekki	  að	  vera	  með	  í	  fótbolta	  utan	  

æfinga	  af	  því	  þær	  eru	  stelpur,	  fá	  spariskó	  í	  jólagjöf	  í	  staðinn	  fyrir	  takkaskóna	  sem	  þær	  óskuðu	  
sér	  svo	  dæmi	  séu	  tekin.	  Að	  segja	  þetta	  upphátt,	  gera	  þennan	  mun	  sýnilegan	  og	  hrinda	  af	  stað	  
umfjöllun	  er	  vissulega	  skref	  í	  rétta	  átt	  fyrir	  stelpur	  í	  íþróttum	  þó	  að	  enn	  sé	  langt	  í	  land.	  Það	  er	  

mjög	  jákvætt	  að	  samfélagið	  viðurkenni	  mikilvægi	  þessa	  viðfangsefnis	  og	  reyni	  að	  breyta	  
viðhorfinu	  og	  viðmótinu	  í	  þjóðfélaginu	  en	  betur	  má	  ef	  duga	  skal.	  

Niðurstöðurnar	  varpa	  ljósi	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  stelpur	  fái	  stuðning	  við	  íþróttaiðkun	  

sína	  en	  íþróttir	  eru	  fyrir	  alla	  og	  það	  er	  sorglegt	  að	  árið	  2018	  sé	  viðhorf	  og	  umgjörð	  til	  

íþróttaiðkunar	  mismunandi	  milli	  kynja	  og	  virðist	  halla	  verulega	  á	  stelpurnar.	  Stelpur	  eiga	  ekki	  

að	  þurfa	  að	  berjast	  fyrir	  því	  að	  fá	  að	  stunda	  íþróttir	  heldur	  eiga	  þær	  að	  finna	  hvatningu	  og	  
stuðning	  til	  þess	  að	  gera	  það	  sem	  þær	  hafa	  áhuga	  á.	  Mótlætið	  sem	  stelpur	  finna	  fyrir	  í	  

íþróttaiðkun	  sinni	  getur	  ef	  til	  vill	  hert	  þær	  allra	  bestu	  en	  það	  dregur	  úr	  miklu	  fleiri	  stelpum	  og	  
ýtir	  undir	  brottfall.	  Rannsóknir	  sýna	  að	  stelpur	  þurfa	  í	  raun	  meira	  á	  stuðningi	  að	  halda	  heldur	  

en	  strákar,	  hann	  skiptir	  þær	  meira	  máli	  (Allender	  o.fl.,	  2006).	  Brottfallið	  er	  meira	  hjá	  stelpum	  

heldur	  en	  strákum	  en	  strákarnir	  fá	  mun	  meiri	  stuðning	  og	  hvatningu	  við	  sína	  iðkun	  

(Vilhjalmsson	  og	  Kristjansdottir,	  2003)	  sem	  og	  það	  er	  samfélagslega	  viðurkennt	  og	  talið	  
merkilegt	  að	  strákar	  geri	  allt	  til	  þess	  að	  verða	  íþróttahetjur	  (Bois	  o.fl.,	  2005).	  	  

Þessi	  vöntun	  á	  stuðningi	  við	  iðkun	  stelpna	  er	  nátengt	  öðrum	  þætti	  sem	  aðgreindi	  

einnig	  að	  vissu	  leyti	  kynin	  en	  það	  er	  efinn.	  Stelpurnar	  efuðust	  mikið	  um	  sína	  iðkun	  og	  tilgang	  
hennar.	  Sjálfstraustið	  var	  lítið	  hjá	  mörgum	  þeirra	  og	  þær	  smeykar	  um	  að	  bregðast,	  vera	  ekki	  
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nægilega	  góðar,	  ná	  ekki	  markmiðum	  sínum,	  finnast	  þær	  ekki	  nægilega	  mikilvægar	  og	  

íþróttaiðkun	  þeirra	  skipti	  ekki	  máli.	  Þessar	  efasemdir	  og	  hugsanir	  geta	  vissulega	  komið	  fram	  
hjá	  strákum	  líka	  en	  í	  þessari	  rannsókn	  var	  þetta	  áberandi	  meira	  hjá	  stelpunum	  en	  því	  ber	  

saman	  við	  aðrar	  rannsóknir	  (Delorme	  o.fl.,	  2011;	  Salguero	  o.fl.,	  2003).	  Mikilvægi	  fyrirmynda	  

kom	  sterkt	  fram	  í	  sögunum	  en	  munur	  var	  á	  að	  strákar	  virðast	  frekar	  eiga	  sér	  þekktar	  
fyrirmyndir	  heldur	  en	  stelpur.	  Stelpurnar	  töluðu	  líkt	  og	  strákarnir	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  eiga	  

sér	  fyrirmynd	  en	  þá	  nefndu	  þær	  einhvern	  góðan	  æfingafélaga,	  einhvern	  eldri	  iðkanda,	  

systkini	  eða	  foreldra	  frekar	  en	  einhvern	  afreksíþróttamann.	  Fyrirmyndir	  stelpna	  eru	  ef	  til	  vill	  
ekki	  jafn	  sýnilegar	  og	  áberandi	  eins	  og	  strákanna.	  Þetta	  breytist	  ekki	  að	  sjálfu	  sér,	  því	  er	  brýnt	  

að	  rannsaka	  og	  kafa	  ofan	  í	  þessa	  þætti	  til	  þess	  að	  finna	  lausnir	  og	  vekja	  athygli	  á	  

viðfangsefninu	  á	  fræðilegan	  hátt.	  	  

Það	  sem	  kom	  sterkt	  fram	  hjá	  báðum	  kynjum	  var	  að	  Bína	  og	  Hemmi	  höfðu	  afar	  mikið	  

að	  gera	  og	  ekki	  mikinn	  tíma	  til	  að	  gera	  annað	  utan	  við	  íþróttaiðkunina.	  Lífið	  utan	  íþróttanna,	  

tími	  og	  álag	  voru	  þemun	  sem	  komu	  inn	  á	  þessa	  þætti.	  Þetta	  er	  vissulega	  sambland	  margra	  og	  

mismunandi	  þátta	  en	  það	  sem	  sameinar	  þá	  er	  að	  ungmennunum	  líður	  eins	  og	  þau	  séu	  að	  

missa	  af	  einhverju	  utan	  við	  íþróttina	  því	  íþróttin	  og	  allt	  í	  kringum	  hana	  tekur	  mikinn	  tíma.	  
Aðrar	  rannsóknir	  á	  viðfangsefninu	  hafa	  sömu	  sögu	  að	  segja	  en	  það	  að	  hafa	  annað	  að	  gera	  er	  

þekktur	  þáttur	  fyrir	  brottfall	  ungmenna	  úr	  íþróttum	  og	  hangir	  saman	  við	  tímann	  eða	  
tímaskortinn	  sem	  ungmennin	  virðast	  upplifa	  (Moliner	  o.fl.,	  2006;	  Salguero	  o.fl.,	  2003;	  
Ferreira	  og	  Armstrong,	  2002).	  Bæði	  í	  sögunum	  um	  Bínu	  og	  Hemma	  kom	  fram	  að	  þau	  hefðu	  

afar	  lítinn	  tíma	  fyrir	  neitt	  annað	  en	  íþróttina.	  Það	  voru	  margar	  eða	  eins	  og	  sum	  hver	  orðuðu	  
það	  ,,endalausar	  æfingar’’	  	  sem	  þau	  eyddu	  öllum	  sínum	  tíma	  í.	  Þau	  misstu	  af	  félagslífinu	  í	  

skólanum,	  gætu	  ekki	  sinnt	  öðrum	  áhugamálum,	  hittu	  vini	  sína	  utan	  íþróttanna	  lítið,	  misstu	  af	  
samveru	  við	  fjölskylduna,	  væru	  þreytt	  og	  ættu	  litla	  orku	  eftir	  í	  heimanámið.	  Sum	  hver	  lifðu	  
algjörlega	  fyrir	  íþróttina,	  tóku	  aukaæfingar,	  ætluðu	  sér	  stóra	  hluti	  og	  stefndu	  á	  

atvinnumennsku.	  Aðal	  tilgangur	  annarra	  með	  iðkuninni	  var	  að	  hafa	  gaman,	  hitta	  félagana	  og	  
bæta	  sín	  markmið.	  Hvort	  sem	  var	  þá	  hafði	  álagið	  áhrif	  á	  áhugahvöt	  þeirra.	  Þau	  fóru	  að	  efast	  

um	  hvort	  þau	  væru	  að	  velja	  rétt	  með	  því	  að	  setja	  íþróttina	  í	  fyrsta	  sæti	  ef	  það	  kostaði	  þau	  

svona	  miklar	  fórnir	  á	  öðrum	  sviðum.	  	  

Þetta	  er	  greinilega	  atriði	  sem	  íþróttahreyfingin,	  þjálfarar	  og	  foreldrar	  þurfa	  að	  vera	  

vakandi	  fyrir.	  Passa	  upp	  á	  æfingaálagið	  ekki	  einungis	  til	  þess	  að	  ná	  sem	  bestum	  árangri	  

líkamlega	  heldur	  einnig	  upp	  á	  andlegu	  hliðina.	  Samskipti	  og	  samband	  foreldra	  við	  börn	  sín	  er	  
afar	  mikilvægt	  sem	  og	  að	  foreldrarnir	  séu	  með	  á	  nótunum	  hvernig	  þjálfunin	  fer	  fram.	  Einnig	  

er	  gott	  og	  traust	  samband	  milli	  iðkenda	  og	  þjálfara	  mikilvægt	  en	  iðkendur	  eiga	  að	  geta	  og	  

þora	  að	  leita	  til	  þjálfarans	  og	  segja	  hvað	  þeim	  býr	  í	  brjósti.	  Það	  á	  að	  vera	  gaman	  að	  æfa	  

íþróttir	  og	  ánægjan	  er	  það	  sem	  heldur	  okkur	  gangandi	  frá	  því	  að	  við	  mætum	  á	  okkar	  fyrstu	  
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æfingu.	  Leikur	  og	  gaman,	  vissulega	  er	  keppni	  en	  áherslan	  á	  leikinn	  er	  sterk	  í	  

grasrótarstarfinu.	  En	  hvað	  svo?	  Það	  geta	  ekki	  og	  það	  langar	  ekki	  alla	  að	  verða	  landsliðsmenn,	  
afreksíþróttafólk.	  Það	  virðist	  gleymast	  að	  halda	  áfram	  sterkum	  tökum	  um	  leikinn	  þegar	  líður	  

á	  iðkunina.	  Meiri	  áhersla	  er	  lögð	  á	  fleiri	  æfingar,	  lengri,	  erfiðari	  og	  sérhæfðari.	  Svo	  verður	  

aðaláherslan	  oft	  á	  keppni,	  ná	  sem	  bestum	  árangri.	  Síðan	  er	  eitt	  af	  þeim	  uppeldislegu	  gildum	  
sem	  ungmennin	  læra	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  skuldbinding	  sem	  er	  afar	  jákvæð	  dyggð	  en	  

ungmennunum	  líður	  því	  eins	  og	  þau	  geti	  ekki	  sleppt	  æfingu,	  æft	  aðeins	  minna	  eða	  æft	  bara	  

og	  sleppt	  því	  að	  keppa.	  Þau	  hafa	  lært	  að	  skuldbinda	  sig	  starfinu	  og	  þegar	  þeim	  finnst	  þau	  ekki	  
geta	  sinnt	  því	  almennilega	  eða	  langar	  að	  minnka	  aðeins	  við	  sig	  þá	  sé	  það	  eina	  í	  stöðunni	  að	  

hætta	  alveg	  (Harpa	  Sævarsdóttir	  og	  Margrét	  Helga	  Hagbarðsdóttir,	  2015).	  Íþróttahreyfingin	  

og	  þjálfarar	  ættu	  að	  huga	  að	  íþróttaumhverfinu	  hér	  á	  landi	  og	  æfingaálaginu	  hjá	  

ungmennum	  til	  að	  halda	  í	  áhuga	  þeirra	  og	  ánægju	  (Fraser-‐Thomas	  o.fl.,	  2008).	  Einnig	  þarf	  að	  

huga	  að	  því	  að	  með	  auknu	  æfingaálagi	  fylgir	  einnig	  aukin	  meiðslahætta	  sem	  er	  líka	  þekktur	  

áhættuþáttur	  fyrir	  brottfalli	  (Margrét	  Heiður	  Indriðadóttir,	  2014;	  Jayanthi	  o.fl.,	  2013;	  Brynja	  
Kristjánsdóttir	  og	  Kristín	  Brynja	  Gunnarsdóttir,	  2008).	  Það	  að	  reyna	  að	  halda	  í	  leikinn	  og	  

þjálfa	  sérhæfðari	  atriði	  íþróttarinnar	  í	  gegnum	  hann	  er	  talið	  halda	  betur	  í	  áhuga	  og	  ánægju	  
iðkenda	  (Wall	  og	  Cote,	  2007).	  	  

Skólinn	  var	  einnig	  nefndur	  sem	  álag	  og	  í	  tengslum	  við	  tímaskort	  í	  sögum	  hjá	  báðum	  

kynjum.	  Í	  öllum	  þeim	  tilfellum	  var	  það	  tengt	  framhaldskólanum	  en	  þetta	  virtist	  ekki	  hafa	  
áhrif	  á	  ungmennin	  í	  grunnskólanum.	  Ef	  til	  vill	  er	  stökkið	  svona	  langt	  frá	  grunnskólanum	  yfir	  í	  

framhaldsskólann	  en	  með	  tilkomu	  nýrrar	  og	  sameiginlegrar	  aðalnámskrár	  skólanna	  átti	  að	  
vera	  búið	  að	  brúa	  bilið	  milli	  skólastiga	  og	  meiri	  samfella	  átti	  að	  verða	  í	  námi	  (Mennta-‐	  og	  

menningarmálaráðuneytið,	  2015,	  bls.	  10).	  Ef	  til	  vill	  er	  þetta	  ekki	  stökkið	  milli	  skólastiga	  
heldur	  gæti	  stytting	  framhaldsskólans	  einnig	  átt	  stóran	  þátt	  í	  þessu	  aukna	  álagi	  sem	  
framhaldsskólanemendur	  fundu	  fyrir.	  Styttingin	  úr	  fjórum	  árum	  niður	  í	  þrjú	  virðist	  hafa	  aukið	  

álagið	  almennt	  á	  framhaldsskólanemendur	  eins	  og	  Jón	  Axel	  Harðarsson	  (2017)	  kom	  inn	  á	  í	  
pistli	  sínum.	  Fyrir	  ungmenni	  á	  fullu	  í	  íþróttum	  hefur	  það	  mikil	  áhrif	  en	  ungmennin	  eru	  afar	  

þreytt	  eftir	  langan	  skóladag	  og	  finnst	  erfitt	  að	  koma	  sér	  á	  æfingu.	  Þeim	  finnst	  tíminn	  og	  

orkan	  sem	  þau	  hafa	  eftir	  skólann	  af	  skornum	  skammti	  og	  eftir	  æfingu	  er	  ennþá	  minna	  eftir	  á	  
tankinum	  til	  þess	  að	  sinna	  heimanáminu.	  Niðurstöðurnar	  bentu	  til	  að	  strákarnir	  létu	  þá	  

skólann	  frekar	  sitja	  á	  hakanum,	  þeim	  fannst	  þeir	  ekki	  geta	  sinnt	  honum	  almennilega,	  voru	  

þreyttir	  og	  áttu	  erfitt	  með	  að	  halda	  utan	  um	  allt	  það	  sem	  þeir	  áttu	  að	  gera.	  Stelpurnar	  hins	  
vegar	  voru	  stressaðar	  og	  fundu	  fyrir	  miklu	  álagi	  til	  þess	  að	  ná	  að	  standa	  sig	  vel	  í	  náminu.	  

Þekkt	  er	  að	  hreyfing	  og	  íþróttaþátttaka	  haldist	  í	  hendur	  við	  góðan	  námsárangur	  (Inga	  Dóra	  

Sigfúsdóttir	  o.fl.,	  2006)	  en	  ef	  álagið	  verður	  of	  mikið	  þá	  sligar	  það	  ungmennin	  og	  eitthvað	  
lætur	  undan	  fyrir	  rest.	  Þá	  er	  það	  spurning	  hvort	  að	  metnaðurinn	  og	  áhuginn	  detti	  niður	  í	  
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skólanum	  eða	  í	  íþróttinni.	  Það	  virðist	  vera	  innstimplað	  í	  stelpurnar	  að	  þær	  þurfi	  að	  standa	  sig	  

vel	  í	  skólanum	  og	  þá	  hætta	  þær	  frekar	  í	  íþróttunum	  ef	  tíminn	  og	  orkan	  virðist	  ekki	  duga	  til	  
þess	  að	  gera	  bæði	  vel.	  Strákarnir	  setja	  flestir	  hverjir	  íþróttina	  í	  fyrsta	  sætið	  og	  láta	  þá	  árangur	  

í	  skólanum	  frekar	  mæta	  afgangi.	  Þessar	  niðurstöður	  styrkja	  það	  og	  eru	  sambærilegar	  við	  

aðrar	  niðurstöður	  um	  að	  viðhorf	  samfélagsins	  og	  kröfur	  til	  kynjanna	  séu	  mismunandi.	  Meiri	  
kröfur	  eru	  gerðar	  á	  að	  stelpur	  standi	  sig	  vel	  í	  skólanum	  og	  séu	  bara	  með	  í	  íþróttunum	  svona	  

þegar	  þær	  geta	  til	  þess	  að	  fá	  hreyfinguna	  en	  strákarnir	  eigi	  að	  skara	  fram	  úr	  í	  íþróttunum	  og	  

gefa	  allt	  í	  þær	  þó	  svo	  að	  það	  þýði	  ekki	  hæstu	  einkunnir	  í	  skólanum	  (Bois	  o.fl.,	  2005).	  	  

Það	  er	  samt	  afar	  slæmt	  ef	  að	  skólinn	  og	  íþróttirnar	  vinna	  gegn	  hvoru	  öðru.	  Í	  

grunnskólanum	  virðist	  vera	  komið	  á	  meira	  jafnvægi	  og	  samvinna	  en	  íþróttaæfingar	  eru	  oft	  í	  

samfellu	  við	  skóladaginn,	  sérstaklega	  hjá	  yngstu	  nemendunum.	  Heimanámið	  virðist	  ekki	  hafa	  

áhrif	  á	  íþróttaiðkunina	  enda	  er	  það	  líklega	  mun	  minna	  en	  í	  framhaldsskólanum	  og	  foreldrar	  
hjálpa	  börnunum	  ef	  til	  vill	  að	  skipuleggja	  sig	  og	  aðstoða	  þau	  meira	  með	  það.	  Það	  er	  slæmt	  að	  

missa	  ungmennin	  út	  úr	  íþrótttaiðkun	  á	  framhaldsskólaárunum	  af	  því	  þau	  ná	  ekki	  að	  sinna	  

skólanum.	  Stytting	  framhaldsskólans	  virðist	  hafa	  áhrif	  og	  það	  er	  þáttur	  sem	  þyrfti	  að	  skoða	  

nánar.	  Í	  framhaldsskólanum	  er	  einnig	  minni	  áhersla	  á	  hreyfingu,	  færri	  hreyfitímar,	  meiri	  
kyrrsetutími,	  minni	  útivera	  og	  margir	  hverjir	  hætta	  að	  ganga	  í	  skólann	  þegar	  þeir	  geta	  keyrt	  

sjálfir	  (Björn	  Hákon	  Sveinsson	  og	  Ólafía	  Helga	  Jónasdóttir,	  2017).	  Rannsóknir	  sýna	  að	  meiri	  
hreyfing	  á	  skólatíma	  ýti	  undir	  meiri	  hreyfingu	  yfir	  allan	  daginn	  (Sigmund	  o.fl.,	  2014)	  svo	  það	  
ætti	  að	  hvetja	  til	  meiri	  hreyfingar	  ef	  kyrrsetan	  í	  skólanum	  væri	  minni	  og	  meiri	  áhersla	  lögð	  á	  

hreyfingu.	  Ef	  ungmennin	  hætta	  í	  skipulagða	  íþróttastarfinu	  er	  því	  hætt	  við	  að	  dagleg	  hreyfing	  
þeirra	  detti	  að	  miklum	  hluta	  alveg	  út.	  

Það	  kom	  fram	  í	  sögunum	  að	  það	  styrkti	  íþróttaþátttöku	  Bínu	  og	  Hemma	  að	  eiga	  góða	  

vini	  í	  íþróttunum.	  Félagsskapurinn	  skiptir	  gríðarlegu	  miklu	  máli	  sérstaklega	  á	  þessum	  

unglingsárum	  þegar	  félagsáhrifin	  eru	  mikil.	  Ef	  ungmennin	  eiga	  góða	  vini	  í	  íþróttunum	  þá	  

finna	  þau	  minna	  fyrir	  því	  að	  þau	  séu	  að	  missa	  af	  einhverju	  utan	  íþróttastarfsins.	  Þegar	  
félagsskapinn	  vantar	  eða	  þá	  að	  margir	  úr	  vinahópnum	  eru	  ekki	  að	  æfa	  íþróttina	  þá	  togar	  það	  

í	  ungmennin	  og	  þeim	  finnst	  þau	  vera	  að	  missa	  af	  hópnum.	  Vináttan	  er	  mikilvæg	  fyrir	  
ungmennin	  en	  getur	  bæði	  haft	  jákvæð	  og	  neikvæð	  áhrif	  á	  íþróttaþátttöku	  þeirra	  (Fraser-‐

Thomas	  o.fl.,	  2008;	  Molinero	  o.fl.2006;	  Ferreira	  og	  Armstrong,	  2002).	  	  Niðurstöður	  sýndu	  að	  

það	  skipti	  ungmennin	  miklu	  máli	  að	  eiga	  félaga	  og	  vini	  í	  íþróttinni.	  Það	  væri	  miklu	  

skemmtilegra	  að	  æfa	  með	  vinum	  sínum	  og	  upplifa	  með	  þeim	  allt	  sem	  tengdist	  íþróttunum.	  	  

Vinahópurinn	  hefur	  ekki	  eingöngu	  áhrif	  á	  íþróttaþátttökuna	  heldur	  vegur	  hann	  þungt	  

þegar	  kemur	  að	  hinni	  ýmsu	  áhættuhegðun	  ungmenna	  (Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir	  o.fl.,	  2011).	  

Það	  kom	  fram	  í	  sögunum	  að	  vinirnir	  hefðu	  mikil	  áhrif	  og	  það	  styrkti	  ungmennin	  að	  vinir	  
þeirra	  væru	  ekki	  að	  drekka	  eða	  reykja	  til	  dæmis	  en	  þá	  virtust	  þau	  sjálf	  ekki	  finna	  þörf	  fyrir	  
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það	  heldur.	  Þátttaka	  ungmenna	  í	  skipulögðum	  íþróttum	  og	  eða	  öðru	  skipulögðu	  

tómstundarstarfi	  er	  einmitt	  ein	  besta	  forvörnin	  fyrir	  ýmis	  konar	  áhættuhegðun,	  svo	  sem	  
áfengis-‐	  og	  vímuefnaneyslu	  (Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir	  o.fl.,	  2011;	  Þórólfur	  Þórlindsson	  o.fl.,	  

1994).	  Það	  eru	  þessi	  uppeldislegu	  gildi	  sem	  fylgja	  skipulagða	  íþróttastarfinu,	  þetta	  félagslega	  

umhverfi	  sem	  hefur	  orðið	  til	  og	  mótast	  í	  gegnum	  árin	  sem	  eiga	  stóran	  þátt	  í	  því	  forvarnargildi	  
sem	  íþróttastarfinu	  fylgir	  (Hrefna	  Pálsdóttir	  o.fl.,	  2014,	  bls.	  22).	  Það	  skiptir	  þó	  líka	  máli	  að	  yfir	  

starfinu	  sé	  góður,	  menntaður	  og	  hæfur	  þjálfari.	  	   	  

Niðurstöður	  sýndu	  að	  stelpurnar	  töluðu	  meira	  um	  þjálfarann	  í	  sínum	  sögum,	  

strákarnir	  töluðu	  minna	  um	  hann	  sjálfan	  en	  nefndu	  æfingaálagið	  sem	  vissulega	  tengist	  
þjálfarahlutverkinu.	  Það	  kom	  fram	  hjá	  stelpunum	  að	  þjálfarinn	  var	  ekki	  að	  sýna	  þeim	  

nægilega	  mikinn	  áhuga,	  þær	  vantaði	  meiri	  leiðsögn	  til	  þess	  að	  líða	  eins	  og	  þær	  væru	  metnar	  

einhvers	  og	  gætu	  bætt	  sig	  í	  íþróttinni.	  Þjálfarinn	  væri	  að	  mismuna	  eftir	  kyni	  og	  getu.	  Þetta	  
tengist	  beint	  þessum	  mun	  milli	  kynjanna	  sem	  áður	  var	  nefndur.	  Stelpurnar	  vantar	  meiri	  

stuðning	  og	  hvatningu	  og	  þar	  virðast	  þjálfararnir	  ekki	  vera	  undanskildir,	  því	  miður.	  Það	  hefur	  

loðað	  við	  íþróttafélögin	  að	  stelpur	  fái	  frekar	  ómenntaða	  og	  reynsluminni	  þjálfara	  heldur	  en	  

strákarnir	  en	  það	  er	  sjónarhorn	  sem	  þarf	  að	  skoða	  og	  taka	  með	  í	  reikninginn.	  Það	  kom	  líka	  
fram	  að	  iðkendur	  væru	  ánægðir	  með	  þjálfunina	  og	  væru	  í	  góðu	  sambandi	  við	  þjálfarann	  sinn	  

sem	  væri	  afar	  skilningsríkur	  og	  gott	  að	  leita	  til.	  Þjálfarinn	  er	  afar	  stór	  þáttur	  í	  íþróttaiðkun	  
ungmennanna.	  Hann	  þarf	  að	  huga	  að	  því	  að	  veita	  þeim	  þjálfun	  við	  hæfi,	  hafa	  þjálfunina	  
fjölbreytta	  og	  reyna	  að	  halda	  í	  áhughvöt	  iðkenda.	  Hann	  ver	  miklum	  tíma	  með	  þeim,	  þau	  líta	  

upp	  til	  hans	  og	  treysta	  svo	  hann	  þarf	  að	  vera	  góð	  fyrirmynd	  í	  einu	  og	  öllu	  (Viðar	  Halldórsson,	  
2016;	  Coakley,	  2007).	  

Fyrirmyndir	  ungmennanna	  geta	  komið	  úr	  ýmsum	  áttum	  en	  foreldrarnir	  eru	  yfirleitt	  

þeirra	  helstu	  fyrirmyndir.	  Foreldrahlutverkið	  er	  eitt	  það	  besta	  að	  mati	  margra	  en	  einnig	  eitt	  

það	  erfiðasta.	  All	  flest	  börn	  byrja	  sína	  íþróttaiðkun	  fyrir	  tilstilli	  foreldra	  sinna	  því	  það	  er	  

yfirleitt	  í	  þeirra	  höndum	  hvort	  að	  börnin	  hafi	  kost	  á	  því	  eða	  ekki.	  Foreldrar	  eru	  uppalendur	  
barna	  sinna	  og	  eru	  afar	  áhrifamiklir.	  Flestir	  vilja	  að	  börnin	  sín	  stundi	  íþróttir	  en	  íþrótttaiðkun	  

nýtur	  mikillar	  virðingar	  í	  samfélaginu	  og	  afar	  jákvæð	  viðhorf	  eru	  til	  íþrótta	  nú	  á	  dögum	  
(Coakley,	  2007;	  Guttmann,	  2004).	  Stuðningur	  foreldranna	  við	  íþróttiðkun	  barna	  sinna	  er	  afar	  

mikilvægur,	  hvatning	  þeirra	  og	  þátttaka	  skiptir	  afar	  miklu	  máli.	  Partur	  af	  stuðningnum	  er	  það	  

að	  bera	  þungan	  af	  kostnaðinum	  sem	  fylgir	  iðkuninni	  (Viðar	  Halldórsson,	  2014;	  Fraser-‐

Thomas	  o.fl.,	  2008;	  	  Ferreira	  og	  Armstrong,	  2002).	  Það	  er	  þó	  ekki	  sá	  partur	  sem	  mestu	  máli	  
skiptir	  en	  glansandi	  nýir	  takkaskór	  koma	  ekki	  í	  staðinn	  fyrir	  hvatningarorð	  af	  hliðarlínunni.	  

Foreldrar	  eru	  einnig	  fyrirmyndir	  þegar	  kemur	  að	  lífstíl.	  Það	  hefur	  sem	  dæmi	  hvetjandi	  og	  

jákvæð	  áhrif	  ef	  að	  foreldrar	  eru	  sjálfir	  virkir	  í	  íþróttum	  og	  duglegir	  að	  hreyfa	  sig.	  Sem	  og	  þeir	  

hafa	  yfirleitt	  umsjón	  með	  innkaupum	  fyrir	  heimilið	  og	  er	  því	  mataræði	  heimilisbúa	  mikið	  til	  í	  
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þeirra	  höndum.	  Foreldrar	  setja	  líka	  fordæmi	  þegar	  kemur	  að	  forvörnum,	  áfengis-‐	  og	  

tóbaksneyslu	  til	  dæmis.	  Ungmennin	  líta	  upp	  til	  foreldra	  sinna	  og	  hegðun	  þeirra	  og	  viðhorf	  
hafa	  því	  mótandi	  áhrif.	  Þátttaka	  foreldra	  í	  forvarnarstarfinu	  og	  samvinna	  þeirra	  með	  

skólanum	  er	  líka	  stór	  hluti	  af	  þeim	  árangri	  sem	  náðst	  hefur	  undanfarin	  ár	  í	  forvörnum	  hér	  á	  

landi	  (Inga	  Dóra	  Sigfúsdóttir	  o.fl.,	  2011).	  Gott	  samband	  ungmenna	  við	  foreldra	  sína	  er	  gulls	  
ígildi.	  Samskipti	  og	  samvera	  styrkir	  sambandið	  og	  styður	  við	  ungmennin	  í	  því	  sem	  þau	  taka	  

sér	  fyrir	  hendur.	  Niðurstöðurnar	  sýndu	  að	  ungmennunum	  fannst	  mikilvægt	  að	  eiga	  fjölskyldu	  

sem	  stæði	  við	  bakið	  á	  þeim	  og	  studdi	  við	  þau.	  Í	  all	  flestum	  tilfellum	  var	  það	  svo	  en	  þó	  komu	  
dæmi	  um	  það	  að	  lítill	  sem	  enginn	  stuðningur	  var	  heima	  fyrir	  og	  það	  fannst	  ungmennunum	  

erfitt.	  Þau	  tilfelli	  komu	  öll	  fram	  í	  sögunum	  um	  Bínu	  sem	  tónar	  við	  aðrar	  niðurstöður	  að	  það	  

hallar	  á	  stelpurnar	  þegar	  kemur	  að	  stuðningi	  við	  íþróttaiðkun.	  Það	  kom	  líka	  fram	  góður	  og	  

umhugsunarverður	  punktur	  um	  að	  íþróttaæfingarnar	  lentu	  oft	  á	  kvöldmatartíma	  og	  

ungmennin	  misstu	  þá	  af	  mikilvægri	  og	  stundum	  oft	  einni	  af	  fáum	  fjölskyldustundum	  dagsins.	  

Þetta	  er	  þáttur	  sem	  hefur	  áhrif	  og	  ætti	  að	  taka	  til	  greina	  þegar	  æfingatímar	  eru	  skipulagðir.	  

Ég	  sem	  stelpa	  í	  íþróttum	  tengi	  mikið	  við	  þessar	  niðurstöður	  þá	  sérstaklega	  sem	  snúa	  

að	  kynjamuninum.	  Ég	  hef	  upplifað	  þessi	  viðhorf	  samfélagsins	  á	  eigin	  skinni.	  Ég	  viðurkenni	  að	  
ég	  var	  að	  vonast	  til	  að	  það	  væri	  meira	  búið	  að	  breytast,	  að	  við	  værum	  komin	  lengra.	  Það	  að	  

stelpur	  finni	  enn	  fyrir	  svona	  miklu	  mótlæti	  í	  íþróttaiðkun	  sinni	  og	  að	  hún	  sé	  minna	  metin	  
heldur	  en	  strákana	  er	  sorglegt	  og	  óskiljanlegt.	  Stelpur	  fái	  ennþá	  verri	  æfingatíma	  heldur	  en	  
strákar,	  minna	  hæfa	  þjálfara,	  fái	  ekki	  sömu	  viðurkenningar	  eða	  verðlaun	  fyrir	  sömu	  afrek	  og	  

strákarnir	  og	  mun	  minni	  umfjöllun.	  Svo	  ekki	  sé	  farið	  út	  í	  laun	  en	  meðan	  strákanir	  fá	  greidd	  
laun	  fyrir	  íþróttaiðkun	  sína	  þurfa	  stelpur	  á	  sama	  getustigi	  oftar	  en	  ekki	  að	  vinna	  fyrir	  því	  að	  

hægt	  sé	  að	  halda	  starfinu	  fyrir	  þær	  gangandi.	  Það	  er	  alveg	  ljóst	  að	  til	  þess	  að	  fleiri	  stelpur	  fari	  
að	  æfa	  íþróttir	  og	  til	  að	  færri	  stelpur	  hætti	  iðkun	  sinni	  þarf	  þetta	  viðhorf	  til	  stelpna	  í	  íþróttum	  
að	  breytast.	  Það	  er	  ekki	  hægt	  að	  segja	  að	  íþróttir	  séu	  fyrir	  alla	  ef	  það	  fer	  eftir	  kyni	  hvort	  að	  

íþróttaiðkunin	  sé	  viðurkennd,	  metin	  og	  studd	  af	  samfélaginu.	  

Margt	  jákvætt	  var	  að	  sjá	  í	  niðurstöðunum	  en	  ekki	  komu	  einungis	  neikvæðir	  

áhættuþættir	  fyrir	  brottfall	  heldur	  líka	  þættir	  um	  kosti	  íþróttanna	  og	  hvað	  það	  væri	  sem	  
héldi	  ungmennunum	  í	  þeim.	  Gaman	  var	  að	  lesa	  að	  ungmennin	  fundu	  sjálf	  jákvæðu	  áhrif	  

iðkunarinnar	  og	  hvað	  það	  gæfi	  þeim	  mikið	  að	  vera	  í	  íþróttum.	  Þar	  kviknuðu	  og	  styrktust	  

vinabönd.	  Sjálfstraust	  efldist	  og	  trúin	  á	  sjálfan	  sig.	  Hvatning	  og	  stuðningur	  frá	  vinunum,	  

fjölskyldunni	  eða	  þjálfaranum	  veitti	  byr	  undir	  báða	  vængi.	  Bætingar	  glöddu	  og	  markmið	  sem	  
náðust.	  Metnaðurinn	  smitaðist	  yfir	  í	  skólann,	  vinnuna	  og	  allt	  sem	  ungmennin	  tóku	  sér	  fyrir	  

hendur.	  Vellíðunin	  sem	  fylgdi	  því	  að	  hamast	  og	  svitna.	  Ungmennin	  fengu	  útrás	  og	  leið	  betur	  

andlega	  og	  líkamlega	  við	  það	  að	  æfa.	  Allir	  þessir	  þættir	  sem	  ungmennin	  nefndu	  koma	  inn	  á	  
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mikilvægi	  skipulagðs	  íþróttastarfs	  og	  það	  er	  gott	  að	  heyra	  það	  frá	  sjónarhorni	  ungmennanna	  

sjálfra	  til	  að	  fá	  staðfestingu	  á	  því.	  	  

Það	  var	  líka	  jákvætt	  og	  áhugavert	  að	  sjá	  í	  bakgrunnsblöðunum	  að	  þó	  svo	  að	  

helmingurinn	  af	  þátttakendunum	  hefði	  hætt	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  þá	  var	  brottfallið	  ekki	  

algert	  hreyfingarlega	  séð.	  Allir	  þeir	  sem	  voru	  hættir	  héldu	  ennþá	  inni	  hreyfingarhlutanum	  að	  

einhverju	  leyti.	  Það	  eykur	  vonandi	  líkurnar	  á	  að	  þau	  nái	  ráðlögðum	  hreyfingarskammti	  á	  degi	  

hverjum	  og	  að	  þau	  hafi	  tileinkað	  sér	  ákveðinn	  lífstíl	  til	  frambúðar	  þar	  sem	  þau	  hafa	  hlotið	  

ákveðið	  hreyfiuppeldi	  í	  gegnum	  íþróttirnar.	  Þetta	  er	  sambærilegt	  við	  niðurstöður	  annarra	  

rannsókna	  hér	  á	  landi	  en	  ungmennin	  sem	  hætta	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  fara	  flest	  í	  
óskipulagt	  íþróttastarf	  utan	  íþróttafélaganna	  (Viðar	  Halldórsson,	  2014).	  Það	  eru	  þó	  ekki	  

sömu	  gildi	  og	  kostir	  sem	  fylgja	  óskipulögðu	  íþróttastarfi	  og	  skipulögðu	  eins	  og	  áður	  hefur	  

komið	  fram.	  Uppeldislegu	  gildin,	  forvarnarstarfið	  og	  félagslega	  þáttinn	  ber	  þar	  helst	  nefna.	  
Það	  er	  verðugt	  verkefni	  fyrir	  landsmenn	  sem	  heild	  að	  að	  reyna	  að	  halda	  í	  og	  efla	  ungmennin	  í	  

skipulögðu	  íþróttastarfi.	  

Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  styðja	  að	  miklu	  leyti	  við	  niðurstöður	  fyrri	  rannsókna	  á	  

brottfalli	  og	  styrktu	  grun	  minn	  um	  mikilvægi	  þessarar	  rannsóknar.	  Það	  sem	  greinir	  þessar	  
niðurstöður	  frá	  þeim	  er	  að	  áhersla	  er	  lögð	  á	  samhengið,	  kafað	  er	  dýpra	  og	  skoðað	  hvað	  
veldur	  því	  að	  ungmennin	  nefna	  þessa	  áhrifaþætti	  fyrir	  brottfalli.	  Ég	  tel	  að	  þessi	  rannsókn	  hafi	  

komið	  inn	  á	  það	  hversu	  margþætt	  þetta	  viðfangsefni	  er	  og	  það	  geti	  verið	  margir	  áhrifaþættir	  
sem	  tengjast	  saman	  á	  mismunandi	  hátt	  og	  ýta	  undir	  brottfall	  ungmenna	  úr	  íþróttum.	  Það	  

kom	  fram	  í	  þemunum	  hvernig	  margir	  þættir	  þeirra	  samtvinnuðust	  eða	  höfðu	  áhrif	  á	  hin	  

þemun.	  	  

Rannsóknin	  er	  takmörkuð	  að	  því	  leyti	  að	  þetta	  er	  eigindleg	  rannsókn	  þar	  sem	  lögð	  er	  

áhersla	  á	  að	  félagslegur	  veruleiki	  sé	  mismunandi	  eftir	  einstaklingum	  og	  því	  er	  ekki	  verið	  að	  
leita	  eftir	  einum	  algildum	  sannleika	  sem	  hægt	  er	  að	  yfirfæra	  yfir	  á	  allt	  þýðið	  en	  þrátt	  fyrir	  það	  

er	  það	  styrkleiki	  hennar	  líka.	  Gagnaöflunaraðferðin,	  sögulokaaðferðin	  (Story	  Completion	  
method,	  hefur	  vissar	  takmarkanir	  þar	  sem	  skrifin	  eru	  algjörlega	  í	  höndum	  þátttakenda.	  Í	  

viðtölum	  getur	  rannsakandi	  borið	  upp	  spurningu	  og	  spurt	  nánar	  ef	  honum	  finnst	  vanta	  betri	  

útskýringu	  eða	  dýpri	  svör	  til	  dæmis.	  Einnig	  heyrir	  rannsakandinn	  ekki	  tónbrigði,	  les	  í	  
líkamsbeitingu	  eða	  svipbrigði	  heldur	  þarf	  að	  rýna	  í	  gögnin	  og	  reyna	  að	  fanga	  réttu	  

tilfinningablæbrigðin	  í	  skrifunum	  en	  orð	  segja	  stundum	  ekki	  alla	  söguna.	  Rannsóknarferlinu	  

er	  vel	  lýst	  og	  það	  nákvæmlega	  skrifað	  niður	  svo	  það	  ætti	  ekkert	  að	  standa	  í	  veginum	  fyrir	  því	  
að	  endurgera	  rannsóknina	  með	  fleiri	  þátttakendum	  eða	  til	  samanburðar	  eftir	  einhver	  ár	  til	  

dæmis	  til	  að	  skoða	  hvort	  ástæður	  fyrir	  brottfalli	  ungmenna	  úr	  íþróttum	  hafi	  tekið	  

breytingum.	  	  
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Þó	  að	  alltaf	  séu	  einhverjar	  takmarkanir	  tel	  ég	  jafnframt	  að	  rannsóknin	  hafi	  

undirstrikað	  hversu	  mikilvægt	  þetta	  viðfagnsefni	  er	  og	  að	  það	  snertir	  okkur	  öll,	  allt	  
þjóðfélagið.	  Hvort	  sem	  við	  vinnum	  innan	  íþróttahreyfingarinnar,	  erum	  þjálfarar,	  störfum	  í	  

fjölmiðlum	  eða	  skólum	  landsins,	  eða	  erum	  foreldrar	  þá	  nýtast	  niðurstöðurnar	  til	  fræðslu	  um	  

mikilvægi	  þess	  að	  styðja	  ungmenni	  á	  alla	  vegu	  í	  íþróttaiðkun.	  Ég	  tel	  að	  niðurstöður	  þessarar	  
rannsóknar	  geti	  nýst	  á	  margan	  hátt.	  Eins	  og	  komið	  hefur	  fram	  er	  ávinningur	  íþróttaiðkunar	  

margvíslegur	  fyrir	  líkama	  og	  sál.	  Það	  hefur	  mikið	  forvarnargildi	  og	  ýtir	  undir	  að	  einstaklingar	  

tileinki	  sér	  heilsusamlegri	  lífsstíl	  fyrir	  lífstíð.	  Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  velta	  einnig	  upp	  
ýmsum	  þáttum	  sem	  væri	  verðugt	  að	  skoða	  meira	  og	  frá	  öðrum	  sjónarhornum.	  Sem	  dæmi	  

væri	  áhugavert	  að	  gera	  eigindlega	  rannsókn	  með	  einhverjum	  hætti	  um	  viðhorf	  fullorðinna	  

einstaklinga	  til	  stelpna	  í	  íþróttum.	  Heyra	  raddir	  samfélagsins	  um	  íþróttaiðkun	  stelpna	  þar	  

sem	  að	  brottfall	  þeirra	  úr	  íþróttum	  virðist	  orsakast	  að	  miklum	  hluta	  af	  viðhorfi	  og	  viðmóti	  

samfélagsins.	  Það	  væri	  líka	  hægt	  að	  skoða	  viðhorfið	  til	  stráka	  í	  íþróttum	  og	  hvaða	  áhrif	  það	  

hefur	  á	  þá	  og	  gera	  samanburð	  á	  því	  milli	  kynja.	  Einnig	  kom	  fram	  athyglisverður	  punktur	  um	  
það	  hvort	  að	  stytting	  framhaldsskólans	  úr	  fjórum	  árum	  niður	  í	  þrjú	  ár	  væri	  nýr	  áhrifaþáttur	  á	  

brottfall	  ungmenna	  úr	  íþróttum	  sem	  áhugvert	  væri	  að	  skoða	  nánar.	  	  
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6 Lokaorð	  

Markmið	  rannsóknarinnar	  var	  að	  skoða	  viðhorf	  og	  hugmyndir	  ungmenna	  á	  Akureyri	  
um	  brottfall	  úr	  íþróttum	  og	  hvaða	  þættir	  það	  eru	  sem	  hafa	  áhrif	  á	  brottfall.	  

Tilgangurinn	  var	  að	  skoða	  þetta	  viðfangsefni	  frá	  sjónarhorni	  ungmennanna,	  með	  þeirra	  

augum.	  Gagnaöflunar-‐	  og	  greiningaraðferðin	  voru	  valdar	  með	  það	  í	  huga.	  Reyna	  að	  
leyfa	  röddum	  ungmennanna	  að	  hljóma	  því	  þeirra	  upplifanir	  og	  þeirra	  sýn	  á	  

viðfangsefnið	  skiptir	  sköpum.	  Við	  getum	  vissulega	  staðið	  fyrir	  utan	  og	  áætlað	  hitt	  og	  

þetta	  út	  frá	  því	  sem	  við	  höfum	  lært	  og	  séð	  í	  gegnum	  tíðina	  en	  mér	  fannst	  mikilvægt	  að	  
leyfa	  ungmennunum	  sjálfum	  að	  tjá	  sig	  um	  þetta.	  Þó	  að	  okkur	  fullorðna	  fólkinu	  líði	  eins	  

og	  við	  höfum	  verið	  í	  þeirra	  sporum	  fyrir	  aðeins	  nokkrum	  árum	  þá	  líður	  tíminn	  hratt	  og	  

miklar	  breytingar	  eiga	  sér	  stað.	  Sem	  dæmi	  virðist	  meiri	  hraði	  einkenna	  samfélagið,	  allt	  
þarf	  að	  ganga	  hratt	  fyrir	  sig	  og	  allir	  keppast	  við	  að	  gera	  sem	  mest	  en	  vantar	  helst	  auka	  

klukkustundir	  í	  sólarhringinn.	  Ungmennin	  finna	  fyrir	  þessum	  áhrifum	  samfélagsins	  og	  

verða	  þátttakendur	  í	  kapphlaupinu.	  Það	  sem	  rannsókninni	  var	  ætlað	  að	  draga	  fram	  var	  
hvernig	  væri	  að	  vera	  ungmenni	  í	  skipulögðum	  íþróttum	  í	  dag	  á	  Akureyri.	  Hvaða	  þættir	  

eru	  að	  hafa	  áhrif	  á	  ungmennin,	  ýta	  undir	  brottfall	  eða	  styrkja	  iðkun	  þeirra.	  	  

Niðurstöður	  rannsóknarinnar	  eru	  alls	  ekki	  tæmandi	  en	  gefa	  þó	  góða	  mynd	  af	  því	  sem	  

hefur	  áhrif	  á	  íþróttaiðkun	  ungmenna	  á	  Akureyri.	  Niðurstöðurnar	  varpa	  einnig	  ljósi	  á	  

mikilvægi	  þessa	  viðfangsefnis	  og	  eru	  gott	  innlegg	  í	  þarfa	  umræðu	  um	  íþróttastarf	  ungmenna	  

og	  skipulag	  þess.	  Eins	  og	  kom	  fram	  í	  þessari	  rannsókn	  þá	  hefur	  hreyfing	  mikil	  og	  jákvæð	  áhrif	  

á	  börn	  og	  unglinga	  sem	  eru	  að	  vaxa	  og	  þroskast.	  Óumdeilanlega	  er	  hún	  afar	  mikilvæg	  fyrir	  
okkur	  öll	  og	  heilsufarslegir	  ávinningar	  sem	  henni	  fylgja	  margvíslegir.	  Hreyfing	  er	  okkur	  

eðlislæg	  og	  því	  hefur	  kyrrsetan	  sem	  einkennir	  nú	  að	  miklum	  hluta	  nútímasamfélagið	  afar	  

slæm	  áhrif	  á	  okkur	  og	  heilsu	  okkar.	  Það	  er	  þó	  ekki	  nóg	  að	  lesa	  margar	  rannsóknir	  og	  
fræðigreinar	  um	  þetta	  vandamál	  samfélagsins	  sem	  hreyfingarleysi	  er	  orðið	  heldur	  þarf	  að	  

gera	  eitthvað	  í	  því	  og	  þar	  þurfum	  við	  öll	  sem	  eitt	  að	  taka	  höndum	  saman.	  Við	  erum	  

fyrirmyndirnar	  og	  það	  er	  samfélagsleg	  ábyrgð	  okkar	  að	  skapa	  kjöraðstæður	  og	  setja	  gott	  
fordæmi	  þegar	  kemur	  að	  hreyfingu	  og	  heilsusamlegum	  lífstíl.	  Við	  þurfum	  að	  skapa	  umhverfi	  

sem	  styður	  þennan	  lífstíl	  og	  þar	  koma	  skipulagðar	  íþróttir	  sterkar	  inn.	  Eins	  og	  kom	  fram	  í	  

þessari	  rannsókn	  þá	  eru	  skipulagðar	  íþróttir	  þó	  mun	  meira	  en	  tækifæri	  til	  að	  hreyfa	  sig	  og	  

niðurstöður	  annarra	  rannsókna	  hér	  á	  landi	  sem	  erlendis	  eru	  sambærilegar.	  Mikil	  áhersla	  er	  

vissulega	  á	  hreyfingu,	  líkamshreysti	  og	  getu	  en	  aðrir	  þættir	  eins	  og	  félagsleg	  hæfni,	  
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heilsuhegðun,	  vellíðan	  og	  uppeldislegir	  þættir	  sem	  lærast	  í	  gegnum	  íþróttastarfið	  eru	  engu	  

síður	  mikilvægir	  hlutar	  þess.	  Ekki	  má	  gleyma	  hversu	  mikið	  forvarnargildi	  fylgir	  skipulagða	  
íþróttastarfinu	  en	  ungmennin	  velja	  almennt	  heilbrigðari	  lífsstíl	  ef	  þau	  eru	  að	  æfa	  skipulagðar	  

íþróttir.	  Rannsóknir	  sýna	  einnig	  jákvæð	  tengsl	  við	  betri	  námsárangur	  í	  skóla,	  betra	  mataræði,	  

betri	  svefnvenjur,	  meira	  sjálfstraust	  og	  almennt	  meiri	  vellíðan.	  Í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  er	  
hægt	  að	  hafa	  mikil	  áhrif	  á	  líferni	  ungs	  fólks	  og	  aðstoðað	  það	  við	  að	  tileinka	  sér	  heilsusamlegt	  

líferni	  til	  frambúðar.	  	  

Börn	  og	  ungmenni	  eiga	  sér	  mörg	  þann	  draum	  að	  verða	  afreksíþróttamenn	  og	  

skipulagðar	  íþróttir	  eru	  einnig	  vettvangurinn	  til	  að	  aðstoða	  við	  að	  láta	  þann	  draum	  rætast.	  
Það	  er	  því	  að	  mörgu	  að	  huga	  og	  mörg	  tækifæri	  til	  sóknar	  sem	  fylgja	  skipulögðu	  íþróttastarfi.	  

Niðurstöður	  þessarar	  rannsóknar	  komu	  inn	  á	  æfingaálag,	  sérhæfingu	  og	  afreksstefnu	  sem	  

skiptar	  skoðanir	  eru	  um	  innan	  íþróttahreyfingarinnar	  og	  úti	  í	  þjóðfélaginu.	  Þegar	  ungmennin	  
ná	  vissum	  aldri	  þá	  virðast	  áherslur	  í	  þjálfuninni	  breytast,	  álagið	  fer	  að	  að	  verða	  meira,	  

æfingar	  sérhæfðari,	  alvaran	  meiri	  og	  áherslan	  verður	  meira	  á	  árangur	  og	  keppni	  heldur	  en	  

það	  að	  vera	  með.	  Til	  að	  bæta	  sig	  og	  ná	  árangri	  í	  íþróttum	  þarf	  að	  æfa	  vel,	  markvisst	  og	  

reglulega.	  Setja	  þarf	  íþróttina	  í	  fyrsta	  sæti,	  aukaæfingin	  er	  það	  sem	  skapar	  meistarann	  og	  
annað	  í	  þeim	  dúr	  er	  notað	  til	  að	  fá	  iðkendur	  til	  að	  skuldbinda	  sig	  íþróttinni.	  Það	  getur	  virkað	  

sem	  hvatning	  fyrir	  þá	  sem	  hafa	  hæfileikana,	  áhugann	  og	  viljann	  til	  að	  fara	  alla	  leið	  og	  þeir	  
tvíeflst	  í	  þjálfuninni.	  Fyrir	  aðra	  sem	  stefna	  ef	  til	  vill	  ekki	  jafn	  hátt	  með	  íþróttaiðkun	  sinni,	  
langar	  að	  halda	  sér	  í	  formi,	  bæta	  sig	  á	  sínum	  forsendum,	  hitta	  vinina,	  vera	  með	  og	  hafa	  

gaman	  getur	  þessi	  áherslubreyting	  og	  álag	  verið	  yfirþyrmandi.	  Það	  þarf	  því	  að	  huga	  vel	  að	  því	  
hvernig	  þjálfunin	  er	  sett	  upp	  og	  hvert	  markmiðið	  er	  með	  henni.	  Á	  að	  leggja	  áherslu	  á	  leikinn,	  

hreyfinguna,	  vera	  með,	  vera	  hluti	  af	  hóp	  og	  bæta	  líkamshreysti	  og	  efla	  heilsuhegðun	  eða	  á	  
áherslan	  að	  vera	  á	  árangurinn	  í	  íþróttinni,	  skara	  fram	  úr,	  sigra,	  stefna	  á	  landsliðið	  og	  
atvinnumennsku.	  Er	  einhver	  millivegur	  eða	  er	  hægt	  að	  samtvinna	  þessar	  áherslur	  í	  

þjálfuninni	  á	  einhvern	  hátt.	  Það	  þarf	  allavega	  að	  hlusta	  á	  raddir	  fjölda	  ungmenna	  sem	  detta	  
út	  úr	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  af	  því	  að	  æfingaálagið	  er	  svo	  mikið	  og	  aðaláherslan	  er	  á	  keppni.	  

Huga	  þarf	  að	  því	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  koma	  til	  móts	  við	  þau,	  halda	  í	  áhuga	  þeirra	  og	  halda	  

þeim	  áfram	  í	  íþróttunum.	  	  

Það	  sem	  kom	  skýrt	  og	  greinilega	  fram	  í	  niðurstöðum	  rannsóknarinnar	  og	  þeim	  ber	  

saman	  við	  aðrar	  rannsóknir	  að	  áhugahvötin	  er	  undirstaða	  íþróttaiðkunar.	  Áhuginn	  þarf	  að	  

vera	  til	  staðar	  og	  hans	  hægri	  hönd	  er	  ánægjan,	  gleðin	  sem	  fylgir	  iðkuninni	  sem	  er	  nauðsynleg	  
undirstaða	  fyrir	  þátttöku.	  Hvort	  sem	  það	  var	  æfingaálag,	  mikil	  sérhæfing,	  ónægur	  stuðningur	  

eða	  óánægja	  með	  þjálfarann	  sem	  dæmi	  þá	  leiddi	  það	  alltaf	  til	  áhugaleysis	  sem	  varð	  til	  þess	  

að	  ungmennin	  ákváðu	  að	  hætta	  í	  íþróttinni.	  Það	  er	  því	  ljóst	  að	  númer	  eitt,	  tvö	  og	  þrjú	  er	  að	  

reyna	  að	  viðhalda	  áhugahvöt	  ungmennanna.	  	  
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Það	  þarf	  að	  reyna	  að	  finna	  lausnir	  til	  að	  vinna	  á	  móti	  þessum	  áhrifaþáttum	  sem	  valda	  

því	  að	  ungmennin	  missa	  áhugann	  og	  hætta	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi.	  Það	  er	  verið	  að	  gera	  
margt	  til	  að	  sporna	  við	  brottfalli	  en	  hægt	  er	  að	  gera	  betur.	  Reyna	  að	  skapa	  sem	  bestar	  

aðstæður	  fyrir	  ungmennin	  til	  stunda	  íþróttir	  og	  jákvæður	  liður	  í	  því	  er	  að	  stjórnvöld	  og	  

íþróttahreyfingin	  vilja	  stefna	  á	  að	  öll	  börn	  hafi	  jafnan	  kost	  á	  því	  að	  stunda	  íþróttir.	  Þetta	  
breytist	  ekki	  af	  sjálfu	  sér	  og	  er	  alls	  ekki	  eingöngu	  í	  höndum	  stjórnvalda	  eða	  hjá	  þeim	  sem	  sitja	  

í	  stjórnum	  íþróttafélaganna	  eða	  þjálfarans	  á	  gólfinu.	  Þetta	  er	  samvinnuverkefni	  okkar	  allra.	  

Samvinna	  skóla	  og	  íþróttafélaga	  er	  einn	  snertiflötur	  sem	  skiptir	  afar	  miklu	  máli.	  Svo	  virðist	  
sem	  árangur	  hafi	  náðst	  þegar	  kemur	  að	  skipulagningu	  í	  samstarfi	  við	  grunnskólana	  en	  athuga	  

þarf	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  bæta	  samstarfið	  við	  framhaldsskólana	  og	  taka	  til	  athugunar	  áhrif	  

styttingu	  framhaldsskólans	  á	  ungmennin	  og	  íþróttaiðkun	  þeirra.	  Hlutverk	  foreldra	  er	  afar	  

stórt	  en	  stuðningur,	  fordæmi	  og	  þátttaka	  þeirra	  í	  íþróttastarfinu	  skiptir	  sköpum	  fyrir	  

íþróttaþátttöku	  ungmennana.	  	  

Brottfall	  hjá	  stelpum	  er	  ennþá	  meira	  en	  hjá	  strákum	  sem	  og	  færri	  stelpur	  stunda	  

skipulagðar	  íþróttir	  heldur	  en	  strákar.	  Það	  kom	  fram	  í	  niðurstöðum	  þessarar	  rannsóknar	  að	  

viðhorfið,	  viðmótið	  og	  stuðningurinn	  sem	  stelpurnar	  fá	  er	  ekki	  sá	  sami	  og	  hjá	  strákunum.	  Það	  
virðist	  hafa	  mikil	  áhrif	  og	  vera	  ein	  af	  brottfallsástæðum	  stelpna	  úr	  skipulögðum	  íþróttum.	  

Þessu	  er	  hægt	  að	  breyta	  og	  koma	  fram	  við	  ungmennin	  á	  jafnréttisgrundvelli	  hvers	  kyns	  sem	  
þau	  eru.	  Íþróttir	  eru	  alveg	  jafn	  mikið	  fyrir	  stelpur	  og	  stráka	  og	  íþróttaiðkun	  þeirra	  er	  alveg	  
jafn	  merkileg.	  Það	  var	  þó	  gott	  að	  sjá	  að	  þau	  ungmenni	  sem	  hættu	  iðkun	  sinni,	  hvort	  sem	  það	  

var	  stelpa	  eða	  strákur,	  héldu	  áfram	  að	  hreyfa	  sig	  en	  þau	  fóru	  í	  ræktina	  eða	  stunduðu	  crossfit	  
sem	  dæmi.	  Það	  væri	  þó	  áhugavert	  að	  skoða	  hversu	  mikil	  hreyfing	  þeirra	  væri	  eftir	  brottfallið.	  

Athuga	  hversu	  regluleg	  hún	  er	  og	  hversu	  markviss,	  skoða	  hvort	  þau	  fari	  bara	  þegar	  þau	  
langar	  eða	  hvort	  þau	  nái	  ráðlögðum	  hreyfingarskammti	  á	  degi	  hverjum	  til	  heilsueflingar.	  

Það	  er	  jákvætt	  að	  það	  sé	  hægt	  að	  gera	  heilmargt	  til	  þess	  að	  sporna	  við	  brottfalli	  

ungmenna	  og	  styrkja	  enn	  frekar	  iðkun	  þeirra.	  Það	  er	  verið	  að	  gera	  mikið	  af	  góðum	  hlutum	  í	  
íþróttastarfinu	  hér	  á	  landi	  sem	  sýnir	  sig	  meðal	  annars	  í	  aukningu	  meðal	  ungmenna	  sem	  

stunda	  skipulagðar	  íþróttir.	  Einnig	  sýnir	  árangur	  afreksíþróttafólks	  landsins	  úr	  fjölmörgum	  
íþróttagreinum	  hvers	  við	  erum	  megnug	  þó	  við	  séum	  fá.	  Þjóðarsálin	  fyllist	  stolti	  þegar	  

íþróttafólkið	  skarar	  fram	  úr,	  vekur	  verðskuldaða	  aðdáun	  erlendis	  og	  er	  landi	  og	  þjóð	  til	  sóma.	  

Íþróttir	  virðast	  hafa	  mikinn	  sameiningarmátt	  og	  þjóðin	  stendur	  þétt	  við	  bakið	  á	  

íþróttahetjunum	  og	  hvetur	  þær	  áfram.	  Það	  er	  afar	  dýrmætt	  að	  vita	  hvað	  það	  er	  sem	  hægt	  er	  
að	  bæta	  og	  laga	  til	  þess	  að	  færri	  ungmenni	  hætti	  í	  íþróttum.	  Það	  er	  ungmennunum	  í	  hag	  að	  

halda	  áfram	  í	  skipulögðum	  íþróttum	  og	  þjóðfélagsins	  í	  heild.	  	  
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Viðauki	  A:	  Kynningarbréf	  

Góðan dag, Arna Benný Harðardóttir heiti ég og er íþrótta- og heilsufræðingur. 

Ég óska hér með eftir þátttöku þinni í rannsókn um hugmyndir og viðhorf ungmenna á 
Akureyri um brottfall úr íþróttum. Rannsóknin er lokaverkefni í M.Ed. námi mínu í íþrótta- og 
heilsufræði við Háskóla Íslands. Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi er Nanna Ýr Arnardóttir 
lektor við Hákskólann á Akureyri. 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er brottfall ungmenna úr íþróttum en ég ætla að skoða hvaða 
hugmyndir og viðhorf ungmenni á Akureyri hafa um brottfall úr íþróttum. Þátttakendur í 
rannsókninni eru ungmenni á Akureyri á aldrinum 15-18 ára í einstaklings- eða hópíþróttum 
sem eru ennþá að æfa eða hafa hætt íþróttaiðkun sinni. Markmið rannsóknarinnar er að 
skoða hvaða áhrifaþættir liggja að baki brottfalli ungmenna úr íþróttum og hvaða viðhorf og 
hugmyndir ungmennin sjálf hafa um brottfallið. 

 

Fyllsta trúnaði og nafnleyndar verður gætt varðandi allar upplýsingar og gögn sem aflað 
verður í rannsókninni. Niðurstöður rannsóknarinnar munu birtast í lokaverkefninu mínu. 

 

Það er undir þér komið hvort þú samþykkir þátttöku í rannsókninni. Góð þátttaka er 
undirstaða þess að rannsóknin geti farið fram og því er samþykki þitt mikils virði. Þú getur 
hætt í rannsókninni hvenær sem er og eins þarft þú ekki að svara þeim spurningum sem þú 
treystir þér ekki til eða vilt ekki svara.  

Ef þú vilt taka þátt í rannsókninni þarftu að skrifa undir samþykkisyfirlýsingu um upplýst 
samþykki, sem ég mun koma til þín. Ef þú hefur ekki náð 18 ára aldri þarf forráðamaður 
einnig að skrifa undir upplýst samþykki fyrir því að þú megir taka þátt í rannsókninni. 

 

Eftir að þú skrifar undir samþykkisyfirlýsingu mun ég senda til þín í Word skjali 
bakgrunnsupplýsingablað sem inniheldur 7 stuttar spurningar (t.d. aldur, íþróttagrein). Í öðru 
Word skjali færðu senda sögu eða öllu heldur byrjun á sögu sem ég ætla að biðja þig um að 
klára. Ég bið þig um að taka þér minnst 10 mínútur í söguskrifin. Þú getur notað þinn 
reynsluheim, upplifanir og hugmyndir í skrifin. Svo sendir þú mér bæði Word skjölin tilbaka.  

 

     

Kærar þakkir,  

      Arna Benný Harðardóttir 
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Viðauki	  B:	  Upplýst	  samþykki	  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvaða áhrifaþættir liggja að baki brottfalli ungmenna 
úr íþróttum, hvaða viðhorf og hugmyndir ungmennin sjálf hafa um brottfallið. Þetta er 
eigindleg rannsókn þar sem gengið er út frá verufræði túlkunar- og mótunarhyggjunnar og 
notast við aðleiðslu. Gagna er aflað með söguaðferð eða „Story Completion“ aðferðinni. 
Þemagreining Braun og Clarke verður notuð við greiningu gagna. Rannsóknin miðast að því 
að svara rannsóknarspurningunni, hvaða viðhorf og hugmyndir hafa ungmenni um brottfall 
úr íþróttum? 

Rannsókn þessi er lokaverkefni Örnu Bennýjar Harðardóttur í meistaranámi í íþrótta- 
og heilsufræði við Háskóla Íslands. 

 

Þátttaka felur í sér að svara bakgrunnsblaði og ljúka síðan við sögu sem rannsakandi sendir 
þátttakanda en þátttakandi þarf að gefa sér minnst 10 mínútur við skrifin. 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess vandlega gætt að ekki sé hægt 
að rekja þær til ákveðinna einstaklinga. 

 

Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. Mér er 
frjálst að hætta þátttöku á hvaða stigi hennar sem er. 

 

 

 

Dagsetning ________________ 

 

 

Undirskrift þátttakanda 

 

 

	  

 

Undirskrift rannsakanda 
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Viðauki	  C	  :	  Bakgrunnsblað	  

 

1) Aldur?   

2) Íþróttagrein?  

3) Hvenær byrjaðir þú að æfa íþróttir? 

4) Af hverju byrjaðir þú að æfa? 

5) Ertu ennþá að æfa? 

6) Ef ekki, hvenær hættir þú? 

7) Fórstu að æfa aðra íþrótt eftir að þú hættir eða stunda aðra líkamsrækt? 
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Viðauki	  D	  :	  Sagan	  um	  Bínu	  

Bína	  er	  unglingsstelpa	  sem	  hefur	  æft	  íþróttir	  frá	  því	  hún	  man	  eftir	  sér.	  Íþróttaiðkunin	  hefur	  
alltaf	  átt	  huga	  hennar	  allan	  og	  er	  það	  skemmtilegasta	  sem	  hún	  gerir.	  Henni	  hefur	  gengið	  vel	  

og	  hún	  hefur	  náð	  góðum	  árangri.	  Það	  er	  kannski	  ekkert	  skrýtið	  þar	  sem	  hún	  hefur	  æft	  mjög	  

mikið	  og	  vel.	  Hún	  mætir	  samviskusamlega	  á	  æfingar	  og	  fer	  yfirleitt	  alltaf	  á	  aukaæfingar	  ef	  
þær	  eru	  í	  boði.	  Hún	  leggur	  hart	  að	  sér	  á	  æfingum	  og	  gefur	  ekkert	  eftir	  í	  keppni.	  Frá	  því	  hún	  

var	  lítil	  stelpa	  hefur	  hún	  átt	  sér	  þann	  draum	  að	  verða	  atvinnumanneskja	  í	  íþróttum.	  En	  upp	  á	  

síðkastið	  hefur	  hún	  verið	  að	  velta	  fyrir	  sér	  hvort	  sá	  draumur	  geti	  orðið	  að	  veruleika?	  Hvað	  sé	  
næsta	  skref	  hjá	  henni	  í	  íþróttunum	  og	  af	  hverju	  hún	  verji	  nær	  öllum	  sínum	  tíma	  og	  orku	  í	  að	  

æfa	  og	  keppa	  í	  íþróttum.	  

Hvað	  er	  að	  brjótast	  um	  huga	  Bínu?	  Hvað	  er	  það	  sem	  hefur	  áhrif	  á	  hana?	  Hvernig	  

stelpa	  er	  Bína?	  Á	  hún	  fyrirmynd	  í	  íþróttunum?	  Hvað	  finnst	  æfingafélögunum	  um	  hana?	  
Hvernig	  eru	  fjölskylduaðstæður	  hennar?	  Hvað	  gerist	  næst	  hjá	  Bínu?	  
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Viðauki	  E:	  Sagan	  um	  Hemma	  

Hemmi	  er	  unglingsstrákur	  sem	  hefur	  æft	  íþróttir	  frá	  því	  hann	  man	  eftir	  sér.	  Íþróttaiðkunin	  
hefur	  alltaf	  átt	  hug	  hans	  allan	  og	  er	  það	  skemmtilegasta	  sem	  hann	  gerir.	  Honum	  hefur	  gengið	  

vel	  og	  hann	  hefur	  náð	  góðum	  árangri.	  Það	  er	  kannski	  ekkert	  skrýtið	  þar	  sem	  hann	  hefur	  æft	  

mjög	  mikið	  og	  vel.	  Hann	  mætir	  samviskusamlega	  á	  æfingar	  og	  fer	  yfirleitt	  alltaf	  á	  
aukaæfingar	  ef	  þær	  eru	  í	  boði.	  Hann	  leggur	  hart	  að	  sér	  á	  æfingum	  og	  gefur	  ekkert	  eftir	  í	  

keppni.	  Frá	  því	  hann	  var	  lítill	  strákur	  hefur	  hann	  átt	  sér	  þann	  draum	  að	  verða	  atvinnumaður	  í	  

íþróttum.	  En	  upp	  á	  síðkastið	  hefur	  hann	  verið	  að	  velta	  fyrir	  sér	  hvort	  sá	  draumur	  geti	  orðið	  
að	  veruleika?	  Hvað	  sé	  næsta	  skref	  hjá	  honum	  í	  íþróttunum	  og	  af	  hverju	  hann	  verji	  nær	  öllum	  

sínum	  tíma	  og	  orku	  í	  að	  æfa	  og	  keppa	  í	  íþróttum.	  

Hvað	  er	  að	  brjótast	  um	  huga	  Hemma?	  Hvað	  er	  það	  sem	  hefur	  áhrif	  á	  hann?	  Hvernig	  

strákur	  er	  Hemmi?	  Á	  hann	  fyrirmynd	  í	  íþróttunum?	  Hvað	  finnst	  æfingafélögunum	  um	  hann?	  
Hvernig	  eru	  fjölskylduaðstæður	  hans?	  Hvað	  gerist	  næst	  hjá	  Hemma?	  

	  

	  


