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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er skoðað hvort íþróttir stuðla að jákvæðri ungmennaþróun. Greiningin 

er byggð á taumhaldskenningunni og kenningu Travis Hirschi á félagslegum tengslum. 

Stuðst var við fræðilegar heimildir og rannsóknir þegar gögnum var safnað. Helstu 

niðurstöður eru þær að íþróttir eru ein mikilvægasta félagsstofnun sem samfélag getur 

átt sem kenna ungmennum siði, reglur og gildi hvers samfélags. Það skiptir miklu máli í 

hvaða félagslega samhengi íþróttir eru stundaðar en mikill munur er á formlegum og 

óformlegum íþróttum. Í ljós kom að mun meiri líkur eru á andfélagslegri hegðun innan 

veggja óformlegra íþrótta en þær tegundir tilheyra ekki skipulagðri starfsemi og þar er 

eftirlit mun minna. Íþróttanámskeið hafa verið haldin í Bretlandi fyrir ungmenni í 

áhættuhópum og hafa þessi námskeið reynst vel þar sem hugsunarháttur og 

hegðunarmynstur ungmenna hefur breyst til hins betra. Ljóst er að íþróttir eru mjög 

mikilvæg forvörn og séu þær stundaðar undir réttum kringumstæðum stuðla þær að 

jákvæðri ungmennaþróun.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BA prófs í félagsfræði við Háskóla Íslands. 

Hugmyndin að tengja jákvæða ungmennaþróun við íþróttir hefur ávallt verið mjög 

áhugavert viðfangsefni í mínum augum vegna þess að íþróttir sem félagsleg stofnun hefur 

spilað mjög stórt hlutverk í lífi flestra einstaklinga. Að finna ritgerðarefni var því aldrei 

vandamál en að koma því á blað var allt annar leikur. Leiðbeinandi minn Jón Gunnar 

Bernburg fær miklar þakkir fyrir að hafa komið mér almennilega af stað og aðstoðað mig 

á meðan ritgerðarskrifum stóð. Sú manneskja sem reyndist mér mikilvægust í öllu þessu 

ferli er Júlía Skúladóttir og fær hún sérstakar þakkir fyrir að hafa þraukað mig í gegnum 

allt þetta ferli og verið til staðar þegar stressið náði hápunkti. Einnig fær hún elskulegar 

þakkir fyrir að hafa verið mín hægri hönd og farið yfir ritgerðina að verkefni loknu.  
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1 Inngangur 

Íþróttir spila stórt hlutverk í félagslegum skilningi í hvaða samfélagi sem er. Þær eru 

viðamiklar félagslegar stofnanir sem sjást í hverju einasta heimshorni. Í vissum skilningi 

endurspegla íþróttir reglur og gildi sem viðhafast í mörgum menningum. Sú hugmynd af 

samvinnu, íþróttamennsku, vinnusemi, hollustu ( e. dedication ), reyna ná persónulegum 

markmiðum, skuldbinding og tryggð eru dæmi um þau  gildi sem íþróttir hafa að geyma ( 

Delaney og Madigan, 2015 ). Árið 1973 lýsti fræðimaðurinn Edwards íþróttum sem 

„veraldlegri hálf-trúaðri stofnun“ ( Edwards, 1973 ). Sem veraldleg stofnun taka íþróttir 

að sér hagnýtt og ótrúað hlutverk í samfélögum með því að halda uppi þeim 

grundvallargildum og normum sem þar standa. Þátttaka í íþróttum er almennt viðkennd 

sem jákvæð viðleitni af tveimur mikilvægum ástæðum. Í fyrsta lagi veita íþróttir dýrmætt 

tækifæri til að þróa líkamlega færni, hæfni og hreysti og í öðru lagi eru íþróttir öflugt 

félagsmótunarferli sem stuðlar að gildum og normum í hverju samfélagi og menningu  ( 

Delaney og Madigan, 2015 ). Með öðrum orðum hafa þær þann eiginleika að koma fólki 

saman og mynda ákveðna heild.  

Hver einasti einstaklingur hefur einhvern tímann á lífsleiðinni tekið þátt í eða horft á 

íþróttir. Við ölumst upp við líkamlegar athafnir í kringum okkur sem hafa þann hæfileika 

að getað mótað okkur og styrkt færni okkar og hæfileika. Sem ungmenni erum við oftar 

en ekki send í einhvers konar íþróttaiðkun af foreldrum okkar sem er mjög mikilvægt upp 

á félagslega tengingu við jafnaldra að gera. Með því að stunda íþróttir eru ungmenni að 

víkka félagsnet sitt og skapa ný tengsl og er það mikilvægt fyrir þroska- og 

félagsmótunarferlið. Í barnæsku fara ungmenni út með jafningjum sínum að spila 

allskonar íþróttir og leiki sem hafa þau félagslegu áhrif að mynda ákveðið samfélagslegt 

samþykki, nokkurs konar samþykki að tilheyra einhverjum hóp með öðrum ungmennum 

( Delaney og Madigan, 2015 ). Til að mynda sagði fræðimaðurinn Eitzen árið 1989 :  

Margir telja að hugmyndir um samfélagið og hlutverk íþrótta sé mjög líkt með 
þeim hugmyndum sem fræðimenn virknihyggjunnar standa fyrir, það er að reynt 
sé að finna leiðir fyrir íþróttir í þeim skilningi að þær leggja eitthvað af mörkum 
fyrir það samfélag þar sem þær eru stundaðar. Þau horfa á íþróttir sem dýrmæta 
kennslustund fyrir ungmenni og einnig tækifæri fyrir þau sjálf til að losa 
spennuna sem myndast vegna vinnu og öðrum lífsháttum. Íþróttir gefa fólki 
eitthvað til þess að tala um og veita tilefni fyrir skemmtanahald og samkomur. 
Margir trúa því að íþróttir geti verið nokkurs konar líkan fyrir þau markmið sem 
við viljum ná og þá þýðingu sem við þurfum til þess að ná settum markmiðum 
(Eitzen 1989, bls. 28). 
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Í ritgerð þessari mun höfundur skoða félagsleg áhrif íþrótta og hversu mikilvægar þær 

eru sem félagsleg stofnun. Í víðu samhengi mun höfundur fara yfir félagslegar hliðar 

íþrótta og hvernig þær hafa náð að fótfestu í flestum heimshornum sem ein áhrifamesta 

félagslega stofnun sem samfélag getur átt. Einnig mun höfundur skoða hvort íþróttir virki 

sem góð forvörn fyrir ungmenni í tengslum við andfélagslega hegðun og hvort þær hafa 

áhrif á drykkjunotkun og fíkniefnaneyslu þátttakenda. Þjálfarinn spilar stórt hlutverk 

innan íþróttahreyfingarinnar og verður farið yfir hans helstu kosti og galla. Þjálfarinn hefur 

mikil áhrif á upplifun ungmenna þegar kemur að íþróttaiðkun og því er reynsla og upplifun 

allra þátttakenda ekki eins.  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar og mikið skrifað um það hvers konar úrræði 

íþróttir geta verið fyrir erfiða unglinga og hvort þær geti náð til ungs fólks á þann hátt að 

andfélagsleg hegðun minnkar og mun höfundur styðjast við slíkar rannsóknir í ritgerð 

þessari. Sem dæmi var ástandið mjög slæmt í Bretlandi fyrir nokkrum árum og verður 

farið yfir hvað gert var í þeim málum þar í landi. Stuðst verður við taumhaldskenninguna 

og kenninguna um félagsleg tengsl eftir Travis Hirschi. Kenningin um félagslegt taumhald 

verður borin saman við íþróttir sem félagslega stofnun og hversu öflug hún er í þeim 

skilningi. Reynt verður að skilja íþróttir sem góða forvörn og jákvæða uppeldisstofnun. 

Höfundur mun kanna hvort þessi samanburður á við einhver rök að styðjast.  

  



8 

2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Taumhaldskenningin (e. Social control theory) 

Kenningin um félagslegt taumhald er gríðarlega stórt útskýringardæmi á sviði 

frávikshegðunar og afbrotafræðinnar. Flestar kenningar spyrja sig „Af hverju gerðu þau 

það?“ eða það er að segja hvað hvetur einstaklinga til frávikshegðunar en á meðan snýr 

taumhaldskenningin þessari spurningu við og spyr „Af hverju gera þau það ekki?“. 

Fræðimenn taumhaldskenningarinnar halda því fram að frávikshegðun sé í eðli sínu 

virkilega aðlaðandi, af hverju ættum við ekki ljúga og stela til að fá það sem við viljum? og 

af hverju ættum við ekki að vera drukkinn á næsta götuhorni og kasta flöskum í rúður og 

bíla? flestum myndi finnast það virkilega gaman. Það er þessi nálgun sem hefur ákveðið 

aðdráttarafl gagnvart frávikshegðun og glæpum. Það sem þarf hins vegar að útskýra er af 

hverju flest fólk tekur ekki þátt í frávikshegðunum og hvers vegna þau vilja ekki brjóta 

lögin og leiðast í heim afbrota og glæpa. Taumhaldskenningin vill meina að misgjörðir 

gerast vegna veikra takmarkana og lélegs taumhalds. Flest okkar taka ekki þátt í fráviks- 

og glæpsamlegum hegðunum vegna sterkrar tengingar við hinar hefðbundnu almennu 

félagsstofnanir. Ef þessar tengingar eru veikar eða brotnar myndum við sleppa frá reglum 

samfélagsins og yrðum frjáls til að leita til frávikshegðunar ( Goode, 2011 ). Það er ekki 

tenging fráviksaðilans til óhefðbundins hóps eða menningarkima sem laðar aðilann að 

frávikshegðun heldur er það skortur á tengslum við menningu sem samanstendur af 

lögum og reglum. Með því að vera ekki í tengslum við þess konar menningu er verið að 

leyfa einstaklingum að taka þátt í frávikshegðun ( Hirschi, 1969 ). Það sem veldur 

frávikshegðun, samkvæmt taumhaldskenningunni, er annað hvort áhrifaleysi eða fjarvera 

félagslegs taumhalds ( Goode, 2011 ).  

Þau viðurlög sem notuð eru til að hvetja til samræmis og hlýðni og einnig til að draga 

úr vanhelgun félagslegra reglna eru gerð í gegnum óformlegt og formlegt félagslegt 

taumhald. Óformlegt félagslegt taumhald er notað af fólki af tilviljun. Það sem 

einstaklingar læra og sjá í æsku mun endurspeglast í uppvexti þeirra. Dæmi um óformlegt 

taumhald er bros, hlátur, öskur og ýmis konar svipbrigði. Einstaklingar læra óformlegt 

taumhald aðallega hjá stærstu áhrifavöldum sínum eins og fjölskyldu sinni. Þessi 

óformlega tækni lærist á yngri árum og þróast með tímanum í takt við menningarlegar 

reglur samfélaga. Þar sem þessar aðferðir félagslegs taumhalds eru ekki formlegar getur 



9 

verið mikill breytileiki á hegðunarmynstri einstaklinga ( Schaefer og Lamm, 1995 ). Dæmi 

um formlegt taumhald eru lögreglumenn, kennarar og íþróttaþjálfarar en þetta eru 

einstaklingar sem eiga að halda utan um eitthvað ákveðið taumhald, einstaklingar sem 

tilheyra stofnun þar sem aðal málið er að reglum og siðum sé viðhaldið. Formlegt 

taumhald er byggt á lögum og reglum um hvað telst vera andfélagsleg- og glæpsamleg 

hegðun. Til að mynda er skólakerfið og kennarar gott dæmi um formlegt taumhald handa 

unglingum og ungmennum. Þar læra þau um sjálfan sig og reglur og siði samfélagsins ( 

Schaefer og Lamm, 1995 ).  

2.2 Félagsleg tengsl ( e. Social bond theory ) 

Travis Hirschi setti fram kenninguna um félagsleg tengsl í bók sinni Causes of Delinquency 

sem kom út árið 1969. Sýn Hirschi‘s á félagslegu taumhaldi er ein sú virtasta og þekktasta 

sem fyrirfinnst og telur hann að allir einstaklingar séu líklegir til að fremja afbrot en þeir 

hafa stjórn á sér vegna óttans um að ólögleg hegðun gæti skaðað samband við vini, 

fjölskyldu, nágranna og kollega. Án þessara félagslegu tengsla er einstaklingum frjálst að 

hegða sér á ólöglegan máta. Einstaklingar sem hafa veik samfélagsleg tengsl gætu fallið í 

gryfju afbrota- og frávikshegðunar. Kenning Hirschi‘s á félagslegum tengslum skiptist í 

fjóra þætti og útskýrir hann hvernig hver þáttur myndar félagslegt taumhald sem ætti að 

fyrirbyggja frávikshegðun einstaklinga. Þessir svokölluðu þættir kallast tilfinningatengsl ( 

e. attachment ), skuldbinding ( e. committment ), þátttaka ( e. involvement ) og viðhorf ( 

e. believe ).  

Með tilfinningatengslum á Hirschi við þau tengsl sem einstaklingur ber sterkar 

tilfinningar til eins og til dæmis fjölskyldu og nákomna vini. Hirschi telur að án 

tilfinningatengsla gæti einstaklingur misst tenginguna við umheiminn. Samþykki á 

félagslegum normum og þróunin á félagslegri samvisku fer eftir tilfinningatengslum 

einstaklings. Hann vill meina að foreldrar, jafningjar og skólinn séu mikilvægustu 

félagslegu tengslin sem einstaklingur ætti að viðhalda. Hann bendir svo á að 

tilfinningatengslin við foreldra séu þau allra mikilvægustu. Skuldbinding eru þau 

langtímamarkmið og stefna sem einstaklingur tileinkar sér. Því betri og lengri sem 

markmiðin eru því ólíklegra er að einstaklingur leitar til frávikshegðunar því að hættan er 

ekki þess virði. Ef einstaklingur býr til sterkar skuldbindingar er hann ólíklegri til að taka 

þátt í hegðun sem gæti stofnað skuldbindingum hans í hættu. Með þátttöku á Hirschi við 
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að ef ungmenni eru þátttakendur í einhvers konar hópstarfsemi eða námskeiði hafa þau 

lítinn sem engan tíma til að sýna af sér frávikshegðun. Með því að tilheyra til dæmis 

íþróttafélagi er einbeitingin á allt öðru en ólöglegum athöfnum. Þau ungmenni sem hafa 

minna fyrir stafni eru í meiri hættu á að leiðast út í heim afbrota og frávika. Með 

viðhorfum vill Hirschi meina að þeir einstaklingar sem samþykkja gildi og viðmið 

samfélaga séu ólíklegri til að leita til frávikshegðunar en þeir sem gera það ekki ( Siegel, 

2011 ).  

3 Íþróttir sem félagsleg stofnun 

3.1 Íþróttir sem félagslegt fyrirbæri 

Sögulegar og mannfræðilegar rannsóknir sýna að fólk frá öllum heimshornum hafi nær 

alla tíð tekið þátt í fjörugum líkamlegum athöfnum og lagt áherslur á athafnir þar sem 

líkamleg hreyfing er til staðar. Þessar athafnir hafa síðan á endanum  þróast í sameiginlega 

helgisiði þar sem félagslega lífið er við lýði. Hér er átt við ótal margar líkamlegar athafnir 

sem leggja áherslu á skyndileika, leiðsögn og taktík sem gengt hafa mikilvægu hlutverki í 

samfélags- og fjölskyldulífinu frá fornöldum og til dagsins í dag ( Coakley, 2017 ). 

Með vaxandi skynsemisvæðingu, iðnvæðingu, lýðræðisþróun og þéttbýlismyndun 

urðu íþróttaleikir tengdir við félagsmótun og félagslegt taumhald. Kennarar, iðnfræðingar 

og ráðamenn styrktu og skipulögðu hópíþróttaleiki til að passa inn í hin rísandi félagslegu, 

pólítísku og efnahagslegu skilyrði samfélaga. Með þessu urðu opinberar og skipulagðar 

íþróttakeppnir að útbreiddu menningarlegu samþykki. Í byrjun tuttugustu aldarinnar urðu 

skipulagðar íþróttir vel þekktar í norður og vestur Evrópu. Nýlendustjórar, trúboðar og 

alþjóðlegir ferðamenn frá þessum svæðum ferðuðust um allan heim til að stuðla að 

markmiðum íþrótta og hagsmunum þeirra ( Coakley, 2017 ). 

Breytileikinn í merkingarhætti, tilgangi og skipulagi íþrótta gefa til kynna að þær séu 

menningarlegar venjur. Ríkjandi hugmyndafræði íþrótta er ólík milli samfélaga og byggist 

á menningu hvers samfélags til dæmis í gegnum þjóðerni einstaklinga, félagslegar stéttir, 

kynþætti og kynhneigð. Foreldrar, stjórnmálamenn og kennarar líta á  þær sem gagnlegar 

þarfir fyrir félagsmótun og menntun ungmenna. Sem menningarleg þjálfun eru ýmsar 

gerðir íþrótta mikilvægar fyrir einstaklinga og samfélög og eru þær þróaðar í kringum 
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ákveðnar hugmyndir um líkamann, félagsleg tengsl, hæfni og árangur, mannlega getu og 

hæfileika, karlmennsku, kvenleika og merkingu árangurs. Þrátt fyrir að þessar hugmyndir 

séu ólíkar milli heimshafa og menningu þá líta flestir menningarheimar á íþróttir sem 

mikilvæga þróun fyrir félagslegu hliðar einstaklingsins ( Coakley, 2017 ). 

 

3.2 Jákvæð þróun ungmenna 

Þátttaka í íþróttum getur haft mikil áhrif á félagsmótun ungmenna. Þá aðallega í formi 

sjálfsmyndar, hæfni og sjálfstrausts. Fræðimaðurinn Kleiber og kollegar hans hafa skoðað 

íþróttir sem vettvang til að öðlast meiri þekkingu í færni sem tengist persónulegum 

gildum eins og ábyrgð, samræmi, að taka áhættur, sýna hugrekki og sjálfsstjórn. Hins 

vegar þrátt fyrir margar staðhæfingar fræðimanna og rannsakenda, að þátttaka í íþróttum 

auðveldar jákvæðan þroska ungmenna, þá er ekkert töfrandi við íþróttir í sjálfu sér. Að 

vera inni á vellinum eða íþróttasalnum stuðlar ekki að jákvæðri þróun. Það er reynslan að 

taka þátt í íþróttinni sem stuðlar að jákvæðri þróun ungmenna ( Kleiber og Kirshnit, 1991 

). Rannsakendur sem hafa skoðað áhrifin við þátttöku íþrótta hafa fengið bæði neikvæðar 

og jákvæðar niðurstöður ( Danish, Taylor og Fazio, 2003 ). 

Fræðimennirnir Strean og Garcia Bengoechea fundu það út árið 2001 að það væri 

reynsla einstaklingsins í íþróttum og öðrum líkamlegum athöfnum sem ákvarðaði það 

hvort þátttaka reyndist jákvæð eða neikvæð ( Strean og Garcia, 2001 ). Það er því ekki 

aðeins þátttaka í íþróttum sem eykur jákvæða þróun heldur gæti reynsla einstaklingsins í 

þátttökunni verið mikilvægasti þátturinn. Hugtakið reynsla í þessum skilningi felur í sér 

hluti eins og lífsfærni ( e. life skills ) í gegnum íþróttir, jákvætt samband íþróttamanns við 

þjálfara, og jákvæð samskipti við jafnaldra. Það er hægt að læra ýmiskonar lífsfærni í 

íþróttum eins og færni í að ná háleitum markmiðum, eiga samskipti á skilvirkan hátt, leysa 

erfið vandamál, takast á við átök, hafa stjórn á tilfinningum sínum, veita og taka á móti 

gagnrýni og kunna að hafa hemil á kvíða og streitu. Þessi færni getur reynst einstaklingum 

mjög mikilvæg í íþróttum og lífinu sjálfu. Þessi svokallaða lífsfærni hjálpar ungmennum að 

þróa og styrkja sjálfið sitt á jákvæðan hátt. Sú hæfni að flytja þessa færni frá íþróttum til 

annarra félagslegra sviða er líklega eitt mikilvægasta skrefið í átt að jákvæðri þróun 

ungmenna. Samskipti einstaklings innan jafningjahóps hefur einnig áhrif á félagsmótunina 

vegna þess að jafningjar taka við af foreldrunum sem aðal áhrifavaldar á þróunarstiginu ( 
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Danish, Taylor og Fazio, 2003 ). Eins og kom fram hér að framan getur jákvætt samband 

iðkenda við þjálfara sinn haft mikil áhrif og því er hlutverk þjálfarans mikilvægt. 

 

3.3 Áhrif þjálfarans 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á það að hlutverk þjálfarans er mikilvægt þegar kemur 

að upplifun ungmenna í íþróttum, í þeim skilningi að hlutverk hans getur haft neikvæð og 

jákvæð áhrif. Fyrstu rannsóknir á hegðunarmynstri þjálfara voru gerðar árið 1978 af þeim 

Smith, Smoll og Curtis. Þau komust að því að þeir þjálfarar sem ungmenni líka best við eru 

þeir sem sýna fram á meiri tæknilega kennslu, kenna ungmennum að standa saman og 

hvetur þá einstaklinga sem gera mistök ( Smith, Smoll og Curtis, 1979 ). Niðurstöður 

rannsóknar sem Smoll gerði árið 1993 sýndu einnig að þeir þjálfarar sem voru lærðir í að 

auka samheldni, sýna fram á tæknilega getu, höfðu lítið af refsingum voru vel virtir meðal 

allra í kringum þá ( Smoll, 1993 ). Þetta skapar gott andrúmsloft meðal þátttakenda sem 

lýsir sér í meira skemmtanagildi og samheldni í liðinu ( Thomas, Cote og Deakin, 2005 ). 

Námskeið voru þróuð til þess að hafa jákvæð áhrif á ungmenni eins og íþróttir sem 

hafa þann eiginleika að byggja upp betri einstakling. Til þess að slík námskeið virki þurfa 

persónuleg einkenni þjálfara að vera til staðar í þessari svokölluðu þróunaráætlun ungs 

fólks ( Peterson, 2004 ). Þó nokkrir fræðimenn hafa sagt að þeir þjálfarar sem einblína 

aðeins á það að sigra séu að arðræna íþróttamenn í staðinn fyrir að hugsa um þróunarferli 

þeirra og félagslega hagsmuni ( Hill og Hansen, 1988; Siegenthaler og Gonzales, 1997 ).  

Því hefur verið haldið fram að siðferðiskennsla í íþróttum sé mjög umhugað um það 

ferli að kenna ungmennum að sýna tillitssemi, annast aðra og að hafa áhyggjur af 

hagsmunum og velferð annarra eða réttara sagt að hugsa ekki aðeins um sjálfan sig heldur 

líka um aðra í kringum sig. Kennsla á þessum þáttum verður að vera kennd í íþróttum en 

ef ungmenni eiga að læra þessa siði verður íþróttaþjálfarinn að hafa sömu hugsun og gildi 

í þeim námskeiðum sem hann leggur fyrir. Í tengslum við siðferðislega þróun er þetta 

sérstaklega mikilvægt. Það skiptir því miklu máli hvaða gildi og viðmið þjálfarinn boðar frá 

sér því að boðin munu smitast til ungmenna. Hvort sem að þjálfaranum líkar það eða ekki 

þá munu hugsanir hans, tilfinningar og gjörðir ná til ungs fólks sem eiga eftir að mynda 

ákveðið líkan af því sem telst vera eðlilegt og ásættanlegt. Skynsemin og þekkingin um 

það sem er krafist er í siðferðislegum skilningi leiðir ekki alltaf til viðeigandi tilfinninga eða 
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réttra aðgerða. Siðferðislegur skilningur þróast í kringum áhrifamikið fólk. Í þessu 

sambandi eru þjálfarar og foreldrar mikilvægar fígúrur ( Arnold, 1994 ). Við þessu sagði 

fræðimaðurinn Carr :  

Góður þjálfari er ekki aðeins tæknilega skilvirkt fyrirbæri sem veitir einhvers konar lausn 
á tilteknu námi, hann eða hún er einstaklingurinn sem litið er upp til af dyggð. Því þarf 
þjálfarinn að vera með dásamlegan persónueiginleika sem lýsir karakternum vel og þarf 
að vera manneskja sem ungmennin móta líf sitt af. Það er því mikilvægt að þjálfari í 
íþróttum sé sú gerð af einstaklingi sem er ekki aðeins annt um verðmæti þess sem kennt 
er, heldur kennir einnig á þann hátt að eiginleikar eins og sanngirni, umhyggja, samúð 
og heiðarleiki séu áberandi ( Carr, 1991, bls. 258 ). 

 

3.4 Uppeldislegt gildi 

Á undanförnum áratugum hafa rannsóknir sýnt fram á það að íþróttaiðkun barna og 

ungmenna hafi aukist verulega á Íslandi og er þessi hópur langstærstur innan 

íþróttahreyfingarinnar ( Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2011 ). Almenningur er 

farinn að líta öðrum augum á íþróttir í dag og virðist sem flestir séu búnir að átta sig á 

mikilvægi íþrótta og að íþróttaiðkun geti mótað ungmenni og skapað betri og virkari 

þegna í samfélaginu ( Halldórsson, 2014 ). Árið 1998 sagði fræðimaðurinn Sage meðal 

annars að þátttaka ungmenna í íþróttum gæti mótað gildi þeirra á mjög jákvæðan hátt og 

kennt þeim meðal annars hvernig ætti að ná árangri og auka færni þeirra í vinnubrögðum 

og samskiptum. ( Sage, 1998 ). Grundvöllur fyrir aukinni íþróttaþátttöku ungmenna var 

því lagður með þessum helstu áherslum ( Coakley, 2007 ).  

Þórlindur Þórlindsson og félagar taka undir þessar hugmyndir og hafa gefið þeim mikið 

lof og þá sérstaklega vegna þess að rannsóknir þeirra hafa margoft sýnt að jákvætt 

samband sé á milli íþróttaþátttöku og ýmissa þátta í lífi ungamenna hér á landi ( 

Thorlindsson, 1989; Thorlindsson, Vilhjalmsson og Valgeirsson, 1990; Thorlindsson og 

Vilhjalmsson, 1991; Þórólfur Lindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 1994; 

Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000; Thorlindsson og 

Halldorsson, 2010; Gisladottir, Matthiasdottir og Kristjansdottir, 2013; Halldorsson, 

Thorlindsson og Sigfusdottir, 2014 ). Niðurstöður erlendra rannsókna styðja einnig þessar 

hugmyndir um að jákvætt samband sé á milli íþróttaþátttöku og uppeldislegra gilda. 

(Shields og Bredemeier, 1995; Eccles og Barber, 1999; Barber, Eccles og Stone, 2001; 

Marsh og Kleitman, 2003; Fraser-Thomas, Cote og Deakin, 2005). Til að mynda sendu 
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Sameinuðu þjóðirnar frá sér stefnuyfirlýsingu árið 2003 um uppeldisgildi íþróttastarfs og 

mikilvægi þess :  

Íþróttir skapa vettvang fyrir iðkendur til að tileinka sér aga, bæta sjálfstraust og þjálfa 
leiðtogafærni, sem og að kenna grundvallargildi eins og umburðarlyndi, samvinnu og 
virðingu. Íþróttir kenna iðkendum gildi þess að leggja sig fram, sem og að takast á við sigra 
og ósigra (United Nations, 2003, bls. 1). 

Hér á landi hefur hefðbundið skólastarf verið nátengt skipulögðum íþróttum á 

undanförnum áratugum og er ýtt undir það að börn stundi íþróttir eftir skóla. Á Íslandi  

styrkja sveitarfélögin börn og ungmenni fjárhagslega til að taka þátt í íþróttum og 

skipulögðu félagsstarfi og ástæðan fyrir því er sú mikla trú á hin uppeldislegu gildi sem 

hafa sannast með þátttöku í skipulögðum íþróttum ( Halldórsson, 2014 ). Fyrir 

innflytjendur og nýja Íslendinga er skipulögð íþróttastarfsemi mjög mikilvæg í þeim 

skilningi að þau læri inn á íslenskt samfélag og geti þannig náð betri tökum á þeim hefðum 

og þeirri menningu sem ríkir í íslensku samfélagi (Sólveig H. Georgsdóttir og Hallfríður 

Þórarinsdóttir, 2008). Til þess að mæta þessum fjölmörgu þörfum samfélagsins varð þetta 

að samþykktu starfi íþróttafélagana og þar með var hægt að horfa á íþróttafélög sem 

uppeldisstofnun á seinni hluta tuttugustu aldar ( Halldórsson, 2014 ).  

Nokkrir fræðimenn hafa þó bent á það að íþróttaiðkunin sjálf leiðir ekki sjálfkrafa að 

jákvæðum uppeldislegum gildum (Scanlan, 1984; Gould og Carson, 2004; Coakley, 2007; 

Hartmann og Kwauk, 2011). Það skiptir máli í hvers konar félagslegum kringumstæðum 

íþróttin er leikin og í hvaða samhengi, það eitt og sér að kasta bolta í körfu hefur engin 

uppbyggileg áhrif í sjálfu sér. Það þarf því að gera greinarmun á milli formlegra eða 

skipulagðra íþrótta og óformlegra íþrótta en fræðimenn hafa nánast einungis sýnt fram á 

það að jákvæð áhrif á ungmenni og uppeldisleg gildi séu í skipulögðu félagsstarfi (Þórólfur 

Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 1994; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

2000; Bartko og Eccles, 2003; Durlak, Weissberg og Pachan, 2010; Zambon o.fl., 2010).  

Hér á landi eru rannsóknir mjög oft gerðar til þess að bera saman formlegar og 

óformlegar íþróttir. Niðurstöður úr þeim rannsóknum hafa meðal annars sýnt fram á það 

að þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi dragi úr áfengisneyslu ungmenna (Halldorsson, 

Thorlindsson, og Sigfusdottir, 2014). Einnig hafa niðurstöður sýnt að ungmenni sem 

stunda óformlegar íþróttir eru jafnvel líklegri til þess að drekka áfengi en þau ungmenni 

sem stunda engar íþróttir (Thorlindsson og Halldorsson, 2010; Halldorsson, Thorlindsson 
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og Sigfusdottir, 2014). Ef horft er á uppeldislegu gildi íþróttastarfs eru þetta sláandi 

niðurstöður. Því að það fer algjörlega eftir samhengi íþrótta hvar áhrifin liggja í 

uppeldislegum skilningi ( Halldórsson, 2014 ). Þessar niðurstöður rannsókna hér á landi 

eru mjög áhugaverðar en eins og kom fram hér að framan er það ekki aðeins 

íþróttaiðkunin sjálf sem hefur uppeldislegt gildi og jákvæð áhrif á ungmenni heldur einnig 

hvaða áherslur eru lagðar í starfinu og hvernig starfinu er háttað (Doty, 2006; 

Thorlindsson og Halldorsson, 2010 ).  

 

3.5 Félagsleg þátttaka og aukin sjálfsmynd 

Þar sem íþróttaþátttaka leggur mikla áherslu á félagslega virkni, að eignast góða vini, þróa 

félagsleg tengsl og minnka félagslega einangrun ætti það að vera ansi auðvelt að styðja 

við og þróa þennan mikla félagsauð. Það er hægt að finna marga mikilvæga punkta sem 

tengja hina félagslegu þátttöku við íþróttir. Í fyrsta lagi er það hversu hagnýtar íþróttir 

geta verið í tengslum við aukna þekkingu, færni og skilning. Það er talið að íþróttir veiti 

einstaklingum tækifæri til að þróta getu sína og færni. Einnig er talið að framlag til íþrótta 

geti stuðlað að aukinni hæfileikaþróun sem myndast í gegnum persónulega færni og getu 

einstaklinga ( Bailey, 2006 ). Umræður um þessa hagnýtu hlið íþrótta hafa lagt áherslu á 

félagslegu einkenni flestra íþrótta og þá tilgátu að þörf einstaklinga til að vinna saman 

hvetji til ýmis konar færniþróunar eins og samvinnu, að treysta, finna fyrir samúð og 

skilning á persónulegri ábyrgð. ( Holt, 2016 ). Sú pæling að íþróttir veita réttu skrefin í 

félagslegri þróun ungmenna hefur leitt til þess að fjöldin allur af námskeiðum hefur orðið 

til í þeim tilgangi að nota margskonar líkamlegar athafnir í að þróa mikilvæga færni og 

getu einstaklinga. Skólakerfið er gott dæmi um það hversu mikilvæg þessi íþrótta 

námskeið eru fyrir ungmenni en það hefur komið í ljós að íþróttaiðkun stuðlar meðal 

annars að jákvæðara viðhorfi ungmenna til skólastarfsins. Einnig hefur skólakerfið komist 

að því að íþróttaiðkun getur hjálpað til við hegðun nemenda, mætingu og dregið úr 

þátttöku ungs fólks  í andfélagslegri og glæpsamlegri hegðun ( Holt, 2016 ). 

Í öðru lagi er svo hægt að líta á félagslega þátttöku sem leið til að tengjast öðrum, 

mynda góð tengsl við aðra og upplifa félagslegt samþykki. Íþróttir geta spilað stórt 

hlutverk í þeim skilningi að bjóða ungu fólki einhvern stað sem það getur tilheyrt einhverri 

heild eins og til dæmis knattspyrnu- og handboltalið. Margir fræðimenn hafa oftar en ekki 
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velt því fyrir sér hvað samfélagslega eðli íþrótta sé. Stór hluti fólks gefur sér yfirleitt mjög 

mikinn tíma fyrir íþróttaþátttöku, hvort sem það er að taka þátt í íþrótt, skipuleggja 

íþróttaviðburði eða bara einfaldlega vera áhorfandi. Leikmenn íþrótta vilja oft meina að 

íþróttir geta virkað sem sameiginlegur áhugi sem kemur fjölskyldum úr ólíkum 

félagslegum bakgrunni saman og myndað jákvæð tengsl ( Sport Canada, 2005 ). Margar 

reynslusögur einstaklinga sem koma frá ólíkum áttum benda til þess að íþróttir sameina 

fólk sama hver félagslegur bakgrunnur þeirra er ( Holt, 2016 ).  

Í þriðja og síðasta lagi gerir félagsleg þátttaka ráð fyrir breytingu á valdi. Íþróttir í 

þessum skilningi auka stjórn einstaklinga á sínu eigin lífi og stækka félagsnet þeirra til 

muna. Með þessu verður einstaklingur nær samfélaginu sínu og upplifir borgaralegt stolt. 

Nokkuð athyglisverðar niðurstöður hafa komið úr rannsóknum á íþróttaupplifun ýmissa  

jaðarhópa, eins og hjá konum og öðrum minnihlutahópum. Það er hægt að rökræða um 

það hvort að konur sem stunda íþróttir stuðla að aukinni sjálfstyrkingu kvenna almennt 

en það er gríðarlega mikilvægt í umhverfum þar sem unglingar eru hvattir til að skoða 

líkama sinn sem kynferðislegt fyrirbæri. Íþróttastarfsemi gæti hjálpað ungum konum að 

þróa með sér nokkurs konar eignarhald á líkama sínum og fá aðgang að íþróttum sem eru 

oftar en ekki tengdar við þátttöku drengja en þó nokkrar íþróttakonur hafa haldið því fram 

að sjálfsmynd þeirra hafi orðið sterkari vegna þátttöku þeirra í íþróttum ( Holt, 2016 ). 

Í stuttu máli er íþróttaþátttaka ungmenna mjög mikilvæg. Íþróttir opna margar nýjar 

leiðir fyrir börn og unglinga sama hvaðan þau koma. Þetta er vettvangur þar sem þau geta 

upplifað nýja samfélagsaðlögun og unnið meira opinskátt í samfélagslífinu ( Holt, 2016 ). 

Með þessu ætti þátttaka ungmenna í íþróttum að breyta félagslegum gildum þeirra hvað 

varðar getu og hlutverk þeirra í samfélaginu ( Holt, 2016 ).   

4 Rannsóknir 

4.1 Íþróttir og áfengisneysla : formlegar og óformlegar íþróttir 

Skipulagðar íþróttir fyrir ungmenni á Íslandi fylgja skandinavíska módelinu í þeim skilningi 

að íþróttir fyrir ungt fólk fara fram hjá formlegum skipulögðum íþróttafélögum hjá 

sveitarfélögum um allt land. Íþróttafélögin byrjuðu að myndast í byrjun tuttugustu aldar 
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og var ætlast til að þau myndu hjálpa við uppbyggingu samfélaga og veita ungmennum 

og unglingum tækifæri á að hafa gaman og þróa með sér einhvers konar færni.  

Kenningin um félagslegt taumhald sést vel í formlegum íþróttum þar sem það eru 

strangar reglur sem banna áfengisneyslu innan íþróttafélaga, á íþróttakeppnum og öðrum 

viðburðum. Neysla áfengis er alls ekki samþykkt innan veggja starfseminnar. Þetta er 

einnig hegðunarregla sem þjálfarar tileinka sér í siðferðislegum skilningi. Ef þjálfari heyrir 

um eða sér einhvers konar áfengisneyslu gæti refsingin orðið gríðarleg og jafnvel leitt til 

brottvísunnar. Íþróttafélögin leggja aðal áherslu á samkeppnisíþróttir, kerfisbundna 

þjálfun og fasta dagskrá og þeir sem þjálfa eru menntaðir einstaklingar. Starfsemi 

íþróttafélaga er studd og rekin af foreldrum og sveitarfélögum landsins ( Halldorsson og 

Thorlindsson, Sigfusdottir, 2014 ). 

Um það bil sextíu prósent ungmenna á Íslandi taka þátt í einhvers konar íþrótt að 

minnsta kosti einu sinni í viku eða oftar, á meðan fjörutíu prósent æfa sirka fjórum sinnum 

eða oftar í viku ( Rannsóknir og Greining, 2012 ). Með aukinni þátttöku í íþróttum og 

áframhaldandi fjölbreytileika á tuttugustu og tuttugustu og fyrstu öldinni hafa 

mismunandi tegundir íþrótta sprottið upp. Í dag er hið hefðbundna íþróttamódel þar sem 

íþróttir eru æfðar á formlegan hátt hjá skipulögðum félögum aðeins ein tegund íþrótta 

fyrir unglinga, til að mynda hafa vinsældir útivistar íþrótta, fitness og líkamsrækt aukist og 

eru þessar tegundir orðnar mjög vinsælar og stór hluti af lífi unglinga í nútíma samfélagi. 

Þessar nýju tegundir íþrótta eru ólíkar hinum hefðbundnu íþróttum þar sem þær eru ekki 

æfðar á formlegan hátt, þar virðist vera minna skipulag og lítið sem ekkert fullorðins 

eftirlit auk þess sem þær leggja mesta áherslu á einstaklinginn sjálfan og litla áherslu á 

formleg íþróttamót. Æfingar þessara íþrótta fara til dæmis fram í líkamsræktarstöðvum, 

fitness sölum eða á opnum svæðum og þar er aðallega verið að einblína á að styrkja sig 

líkamlega, auka færni, hafa gaman og sýna sig í staðinn fyrir allt það formlega eins og sést 

í formlegum íþróttunum. Þrátt fyrir að þessar tegundir íþrótta séu byggðar á öðrum 

forsendum en þær formlegu eru þær bæði skilgreindar og viðurkenndar sem íþróttir. Ef 

skoða á samband áfengisneyslu og íþrótta þarf þó að gera greinarmun á þessum tveimur 

tegundum íþrótta ( Halldorsson og Thorlindsson, Sigfusdottir, 2014 ). Þegar skoðaðar eru 

niðurstöður nokkurra rannsókna er hægt að spá fyrir um neikvætt samband milli 

formlegrar íþróttaþátttöku og áfengisneyslu og að þátttaka ungmenna í formlegum 
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íþróttum dragi úr áfengisneyslu í mun meira mæli en í óformlegum íþróttum ( 

Thorlindsson og Vilhjalmsson, 1991 ). 

 

4.1.1 Íþróttir og áfengisneysla í félagslegu samhengi 

Fyrri rannsóknir sýna fram á það að fjölskylduþættir hafa áhrif á áfengisneyslu ungmenna, 

það er að segja að jákvætt samband við fjölskyldu dregur úr líkum á áfengisneyslu 

unglinga ( Bjarnason, 2003; Thorlindsson, 2007 ). Kenningin um félagslegt taumhald gefur 

til kynna að eftirlit foreldra hefur áhrif á andfélagslega hegðun ungmenna en þau 

ungmenni sem eru undir sterku eftirliti foreldra eru ólíklegri til að drekka áfengi en þau 

sem eru undir minna eftirliti ( Thorlindsson, 2007 ). Rannsóknir hafa einnig sýnt að þeir 

unglingar sem eyða meiri tíma með foreldrum sínum eru ólíklegri til að drekka áfengi en 

þeir sem eyða minni tíma með foreldrum sínum ( Thorlindsson, 2007; Warr, 1993 ). 

Niðurstöður rannsókna á þessu sviði hafa einnig sýnt fram á það að unglingar sem búa hjá 

einstæðum foreldrum séu mun líklegri til að drekka áfengi en þeir unglingar sem búa hjá 

báðum foreldrum sínum ( Bjarnason, 2003; Thorlindsson, 2007 ). Það er mjög mikilvægt 

að koma inn á þessa fjölskylduþætti þegar verið er að rannsaka íþróttaþátttöku og 

áfengisnotkun ( Halldorsson og Thorlindsson, Sigfusdottir, 2014 ). 

Jafningjar hafa einnig mikil áhrif í félagsmótun unglinga og þroskaferli þeirra en fyrir 

utan fjölskyldu er jafningjahópurinn meðal stærstu áhrifavalda í lífi unglinga. Áhrif 

jafningja er sjáanlegur í flestum þáttum í menningarheimi ungmenna. Unglingar eyða 

meiri tíma með jafningjum sínum en foreldrum og því ætti það ekki að koma neinum á 

óvart að jafningjahópurinn er sterkasti áhrifaþátturinn í tengslum við áfengisnotkun 

unglinga ( Bernburg og Thorlindsson, 2006 ). Að eiga vini sem drekka áfengi eykur líkurnar 

á svipaðri hegðun en þessar niðurstöður eru í samræmi við margar rannsóknir sem hafa 

verið gerðir á þessu viðfangsefni ( Halldorsson og Thorlindsson, Sigfusdottir, 2014 ). 

 

4.1.2 Íslensk rannsókn á sambandinu milli áfengisneyslu og íþróttaþátttöku unglinga 

Hér á landi var gerð rannsókn þar sem skoðað var sambandið milli áfengisneyslu og 

íþróttaþátttöku unglinga þar sem áherslan var lögð á ólík íþróttasamhengi en aðal breytur 

rannsóknarinnar voru hið víða félagslega samhengi, jafningjahópar og foreldrar ( 

Halldorsson og Thorlindsson, Sigfusdottir, 2014 ). Gögnin í  þessari rannsókn voru frá 



19 

viðamikilli könnun sem var framkvæmd af Ungt fólk á Íslandi árið 2012. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru nemendur í grunnskólum landsins á aldrinum þrettán til sextán ára 

eða í áttunda, níunda og tíunda bekk og voru svarendur um það bil áttatíu og fimm 

prósent af heildarfjölda Íslendinga í þessum aldurshópi ( Halldorsson og Thorlindsson, 

Sigfusdottir, 2014 ). 

Áfengisneysla var mæld í þremur breytum: „Hversu oft hefur þú drukkið áfengi“, 

„Hversu oft hefur þú orðið drukkinn“ og „Hversu oft hefur þú orðið drukkinn á síðustu 

þrjátíu dögum“. Þessar breytur voru allar mældar á sjö-atriða skala frá „Aldrei“ og upp í 

„Fjörutíu sinnum eða oftar“ ( Halldorsson og Thorlindsson, Sigfusdottir, 2014 ).  

Þátttaka í formlegum íþróttum var mæld á sex-atriða skala, frá „Aldrei“ og upp í 

„Nánast á hverjum einasta degi“. Þátttaka í óformlegum íþróttum var einnig mæld á sex-

atriða skala, sem var allt frá „Aldrei“ og upp í „Nánast á hverjum einasta degi“ ( 

Halldorsson og Thorlindsson, Sigfusdottir, 2014 ). 

Áfengisneysla vina var mæld með tveimur breytum : „ Hversu margir af vinum þínum 

drekka áfengi“ og „Hversu margir vina þinna drekka áfengi að minnsta kosti einu sinni í 

viku“. Báðar breyturnar voru mældar á fimm-atriða skala frá „Enginn“ og upp í „Næstum 

allir“ ( Halldorsson og Thorlindsson, Sigfusdottir, 2014 ). 

Fjölskyldu fyrirkomulagið var kóðað : „Bý með báðum foreldrum = 0“ og „Aðrar 

ráðstafanir = 1“. Tími eyddur með fjölskyldu var tölvureiknuð mæling sem innihélt tvær 

breytur: „Ég eyði tíma með foreldrum mínum á virkum dögum“ og „Ég eyði tíma með 

foreldrum mínum um helgar“. Báðar breyturnar voru mældar á fjögurra-atriða skala frá 

„Næstum aldrei“ og upp í „Næstum alltaf“ ( Halldorsson og Thorlindsson, Sigfusdottir, 

2014 ). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að sambandið á milli áfengisneyslu og 

íþróttaþátttöku eru þó nokkuð flókið og að sambandið breytist milli íþrótta samhengja 

sem vefst svo saman með áhrifum frá jafningjum og foreldrum ( Halldorsson og 

Thorlindsson, Sigfusdottir, 2014 ). 

Niðurstöðurnar sýndu einnig að neikvætt samband sé á milli íþrótta á formlega sviðinu 

og áfengisneyslu en það er í samræmi við alla félagslegu flokka rannsóknarinnar og 

samræmið sést einnig á öllum þremur mælingum áfengisneyslu. Sem dæmi var sýnt fram 

á það að því oftar sem unglingur stundar formlega skipulagða íþrótt því minni líkur eru á 

því að hann byrji að drekka þó svo að vinir hans geri það. Sem sagt líkurnar á 
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áfengisnotkun fer minnkandi hjá þeim unglingum sem staunda formlegar íþróttir oft á 

viku. Formlega kerfið dregur því úr áhrifum vina sem drekka áfengi og því oftar sem 

unglingur stundar formlega íþrótt því minni verða áhrifin. Sagan er hins vegar önnur hjá 

óformlegum íþróttum, þar virðast áhrif vina sem neyta áfengis auka líkurnar á 

áfengisneyslu. Það má því segja að munurinn á milli óformlegrar og formlegrar 

íþróttaþátttöku sé gríðarlegur í tengslum við áfengisdrykkju ( Halldorsson og 

Thorlindsson, Sigfusdottir, 2014 ). 

Svipað mynstur kom í ljós þegar skoðaðar eru breytur fjölskyldu fyrirkomulagsins. Áhrif 

lágs foreldra eftirlits og tíma eyddum með foreldrum í tengslum við áfengisneyslu verða 

töluvert veikari með þátttöku í formlegum íþróttum. Einnig kom það í ljós að ef unglingur 

býr ekki með báðum foreldrum en stundar reglulega formlega íþrótt verða tengslin við 

áfengisdrykkju mun veikari ( Halldorsson og Thorlindsson, Sigfusdottir, 2014 ). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna sem sagt fram á það að þátttaka ungmenna í 

formlegum íþróttum dregur verulega úr áhættuþáttum frá fjölskyldu fyrirkomulögum og 

jafningjum á áfengisneyslu ungmenna. Íþróttaþátttaka í formlegum íþróttum ætti því að 

hafa talsverð áhrif á þann hóp ungmenna sem eru í mikilli hættu á að neyta áfengis í 

tengslum við félagslega þætti utan veggja íþrótta. Það er því mikilvægt að afmarka 

félagslegu samhengin þegar kemur að því að gera rannsókn á þessu sviði ( Halldorsson og 

Thorlindsson, Sigfusdottir, 2014 ). 

Niðurstöðurnar sýna einnig að formlega kerfið er að virka þegar kemur að 

hugsunarhætti ungmenna hér á landi gagnvart unglingadrykkju en eins og staðan er í dag 

vantar rannsóknir aðallega á íþróttum sem eru stimplaðar sem óformlegar ( Halldorsson 

og Thorlindsson, Sigfusdottir, 2014 ). 

 

4.2 Íslensk rannsókn á frávikshegðun og íþrótta- og tómstundaiðkun unglinga 

Íslensk rannsókn var gerð þar sem gögn voru fengin frá alþjóðlegri könnun á íslenskum 

unglingum frá Rannsóknarstofnun Íslands ( Thorlindsson, Sigfusdottir, Bernburg og 

Halldorsson, 1998 ). Hið upprunalega þýði samanstóð af öllum nemendum sem voru fædd 

1981 og 1982 og voru fimmtán og sextán ára gömul. Nafnlausir spurningalistar voru 

afhentir til allra nemenda sem voru viðstaddir þennan dag í mars árið 1997. Tvær útgáfur 

af spurningalistunum voru afhentir sem innihéldu sömu spurningar en hver einasti listi 
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einbeitti sér að ólíku málefni og voru spurningalistarnir afhentir til nemenda af handahófi 

af kennurum og aðstoðarmönnum rannsóknarinnar. Níutíu og eitt prósent gildir 

spurningalistar voru fengnir út frá þeim 7.785 nemendum sem tóku þátt (Bernburg og 

Thorlindsson ). 

Fimm mælieiningar voru notaðar í rannsókninni. Fyrsta var mynstur tómstundastarfs. 

Þátttakendur voru spurðir hversu oft þeir tóku þátt í hinum ýmsu tómstundum. 

Þáttagreining ( e. principal components factor analysis ) var notuð til að staðfesta 

samræmið milli þeirra tómstunda sem verið var að rannsaka og hvort þau endurspegluðu 

mikilvægi þriggja viðfangsefna. Viðfangsefnin voru íþróttir, partí lífstíll og þátttaka í 

félagslegum klúbbum. Mælieining tvö var neysla jafningja. Tvær spurningar voru lagðar 

fyrir þátttakendur um drykkjuneyslu vina þeirra. Spurt var hversu margir af vinum þeirra 

drekka áfengi og hversu margir eru drukknir að minnsta kosti einu sinni í mánuði. 

Mælieining þrjú var jákvætt viðhorf jafningja gagnvart neyslu. Þar voru þátttakendur 

spurðir hvernig vinir þeirra myndu bregðast við ef þau myndu verða drukkinn og einnig 

hvernig vinir þeirra myndu bregðast við grasreykingum. Mælieining fjögur var félagslegu 

tengslin við fjölskyldu og skóla. Fimmta og síðasta mælieiningin var svo neyslan sjálf. 

Gerður var vísir á áfengisneyslu með tveimur spurningum. Í spurningu eitt voru 

þátttakendur spurðir hversu oft þeir hefðu drukkið einhvers konar áfengi síðastliðnu 

þrjátíu daga. Í spurningu tvö voru þátttakendur spurðir hversu oft þeir urðu drukknir 

síðastliðnu þrjátíu daga ( Bernburg og Thorlindsson, 2006 ). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að jafningjahópar sem myndast á grundvelli 

tómstundastarfs gætu virkað sem nokkurs konar forvörn gegn áfengis- og vímuefnaneyslu 

ungmenna þó svo að einstaklingurinn sé í beinu sambandi við fólk sem notar áfengi og 

vímuefni. Niðurstöðurnar sýndu einnig að unglingar sem stunda einhvers konar 

tómstundaiðkun, íþróttir eða skipulagða félagsstarfsemi eru ólíklegri til að byrja drekka 

áfengi eða nota vímuefni. Það er einnig sýnt fram á það að samband við jafningjahópa 

sem tengjast áfengisdrykkju og vímuefnaneyslu minnkar verulega eftir því sem 

tómstunda- og íþróttaiðkunin verður meiri. Ef horft er á niðurstöður rannsóknarinnar í 

félagslegu samhengi má sterklega sjá að tenging ungmennaíþrótta og tómstundastarfs 

við auglýsingar á skaðsemi vímuefna- og áfengisneyslu virkar á ungmenni og ætti þar með 

að minnka þörf þeirra að prófa. Meirihluti unglinga hér á landi hafa einhvern tímann á 

lífsleiðinni verið þátttakandi í skipulagðri íþrótt. Ríkjandi íþróttakerfi ungmenna hér á 
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landi er gríðarlega stórt, vinsælt og vel um talað. Með það í farabroddi ætti að vera lögð 

meiri áhersla á að skapa langa árangursríka forvörn gegn skaðlegum efnum eins og tóbaki 

og vímuefnum ( Bernburg og Thorlindsson, 2006 ). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að þeir einstaklingar sem hafa áhuga á 

velferð ungmenna ættu að horfa vandlega á jafningjahópa og hvers konar lífsstíl þeir lifa. 

Ef núverandi stefna ungs fólks heldur áfram á þessa vegu ætti tómstunda- og íþróttaiðkun 

að vera ennþá mikilvægari í félagslegum skilningi. Þar sem félagslegt taumhald hefur farið 

minnkandi gefur það ungmennum í dag meira frelsi til að sækjast í spennu og skemmtun 

og mynda menningarkima sem gæti endað með lífsstílsþróun sem stangast á við ríkjandi 

menningarviðmið fullorðna ( Bernburg og Thorlindsson, 2006 ).   

 

5 Íþróttir sem úrræði 

5.1 Námskeið tengt ungmennaþróun 

Að tengja íþróttastarfsemi við félagsmótun ungmenna hefur verið stórt viðfangsefni á 

tuttugustu og fyrstu öldinni. Í dag starfar fólk við eða er í sjálfboðavinnu í meira en 

hundrað námskeiðum um allan heim þar sem þau nota íþróttir sem lykilatriði í viðleitni 

sinni í að grípa inn í líf ungmenna sem þurfa á aðstoð að halda. Meirihluti þessara 

ungmenna búa við fátækt, stríðsástand og ýmis konar félagsleg og sálræn vandamál sem 

þau geta ekki unnið úr sjálf. Verkefni þessara námskeiða eru hins vegar mjög fjölbreytt og 

ræðst það af því hvaðan námskeiðin koma, hverjum þau þjóna og forgangi styrktaraðila 

námskeiðanna ( Coakley, 2011 ). 

Námskeið þar sem  þátttakendur koma frá lægri stéttum samfélaga í auðugum þjóðum 

einblína oft á að veita tómstundir sem ungt fólk getur sótt í eftir skóla, um helgar og þegar 

það er frí í skólum. Um er að ræða friðað umhverfi þar sem ungmennin hafa frían aðgang 

að íþrótta aðstöðu, búnaði og þjálfun. Í Bandaríkjunum frá 1980 til 1990 voru 

íþróttanámskeið gríðarlega háð peningum frá almenningi og einkaaðilum meðal annars 

vegna þess að félagsleg vandamál áttu það til að rísa upp vegna niðurskurðar. Þeir 

einstaklingar sem styrktu íþróttanámskeiðin í Ameríku á þessum tíma færðu rök fyrir því 

að með því að afla peninga fyrir íþróttastarfsemi ungs fólks væru þau að draga úr 
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áhættuhegðun ungmenna frá lægri stéttum og minnihlutahópum. Voru því þónokkur 

íþróttanámskeið með miðnæturkörfubolta sem átti að halda svörtum ungmennum af 

götunni með því að hafa þau inni í íþróttasal á þeim tíma sem þau myndu yfirleitt lenda í 

vandræðum ( Coakley, 2011 ). Mörg önnur námskeið voru skipulögð í kringum þessa 

hugmynd þar sem meginatriðið var að gefa ungmennum aðra möguleika en að hanga á 

götunum og koma sér í klípu ( Coakley, 2002 ). Samkvæmt þeim sem stýra þessum 

námskeiðum skapa íþróttir af þessu tagi aga og sjálfstjórn á meðal ungmenna í 

áhættuhópum og þeim sem standa illa að vígi ( Coakley, 2011 ). 

Á þessum tíma studdi almenningur einnig námskeið fyrir ungt fólk í efri stéttum 

samfélaga en í stað þess að leggja áherslu á sjálfstjórn og aga var aðallega lögð áhersla á 

þýðingu árangurs. Markmiðið var ekki að ná þessum ungmennum af götunni heldur að 

beina þeim á réttu brautina.  

Óháð félagslegri stétt ungmenna var jákvæð ungmennaþróun í flestum íþróttum ekki 

skilgreind sem þörf fyrir félagslegu réttlæti, skipunum á ungu fólki að verða áhrifaríkir 

einstaklingar í samfélagi sínu eða þörfinni fyrir að endurbyggja samfélag sem byggði á 

félagslegum stofnunum. Heldur var jákvæð ungmennaþróun skilgreind sem félagsleg 

reynsla sem myndi viðhalda og lengja tækifæri ungmenna í forréttindastétt eða bæta fyrir 

það sem vantaði í líf þeirra sem bjuggu við fátækt ( Coakley, 2011 ). 

Hins vegar horfa Norður Ameríka, Ástralía, Nýja-Sjáland og nokkrar Evrópuþjóðir allt 

öðruvísi á ungmennaþróun. Þar ríkir sú hugmynd að jákvæð persónuþróun sé besta leiðin 

eða sú trú að einstaklingshyggjan sé aðal gildið og þar með er lagt minni áhersla á 

mikilvægi sjálfstrausts og sjálfsálits í tengslum við að sigrast á hindrunum og að taka réttar 

ákvarðanir. Þessi nálgun ungmennaþróunar verður oftar en ekki fyrir valinu í þessum 

löndum ( Coakley, 2011 ). Þó svo að rannsóknir sýna yfirleitt ekki jákvæðar niðurstöður 

þessarar nálgunar halda þessi lönd áfram að styðjast við hana. ( Coalter, 2010 ).  

 

5.2 Slæmt ástand í Bretlandi 

Andfélagsleg hegðun hefur verið áberandi vandamál meðal ungs fólks í Bretlandi. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar frá árinu 2006 kom í ljós að andfélagsleg hegðun 

ungmenna í Bretlandi er mun meira vandamál en hjá öðrum vestrænum ríkjum ( ADT 

Evrópa, 2006 ). Einnig er því haldið fram að siðferði hafi minnkað með árunum og að sífellt 
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fleiri ungmenni séu farin að haga sér á eigingjarnan og ókurteisislegan hátt. Þessar 

niðurstöður leiddu til alvarlegra aðgerða ríkisstjórnar Bretlands. Ríkisstjórnin setti af stað 

herferð sem bar heitið Respect þar sem stjórnmálamenn kröfðust þess að ungmenni 

myndu sýna meiri kurteisi og ábyrgð. Með því að koma af stað slíkri herferð er ljóst að 

hegðun ungmenna og þátttaka þeirra í áhættusamlegri hegðun þótti mikið áhyggjuefni í 

Bretlandi. Með áhættusamlegri hegðun er til dæmis átt við að drekka áfengi og nota 

fíkniefni undir lögaldri. Þessi hegðun ungmenna virðist leiða til skorts á ábyrgð, 

borgaralegri þátttöku yngri kynslóðarinar og viðhorfði þeirra og tengingu við skólakerfið 

( Sandford, 2008 ). 

Miklar félagslegar breytingar hafa átt sér stað á síðustu árum í vestrænum samfélögum 

og er talið að þær stuðli að vanhæfni ungmenna sem eru að horfa á mjög óskýra og 

óútreikanlega veröld. Til að mynda hefur hefðbundið breytingamynstur ungmenna breyst 

mikið en gott dæmi um það er  seinkun ungs fólks frá skóla til vinnumarkaðar. Það er talið 

að sú staða skilur ungt fólk eftir í svokölluðu hálf-háðu ástandi ( e. Semi Dependence ) sem 

getur valdið því að einstaklingar fjarlægist virkri þátttöku í félagslegri starfsemi. Áhyggjur 

á vanhæfni ungmenna hafa endurspeglast á ýmsum sviðum og greinum í Bretlandi og 

hefur það leitt til siðferðislegrar skelfingar vegna yfirvofandi hættu ungmenna á þeim 

félagslegu og siðferðislegu reglum sem eru við lýði  ( Sandford, 2008 ). 

Trúin á jákvæða tengingu á milli þátttöku í íþróttum eða líkamlegra athafna og 

ungmennaþróunar á sér langa sögu. Sem dæmi er hugmyndin um „heilbrigður hugur í 

heilbriðgum líkama“ komin frá forn Egyptum, Grikkjum og Rómverjum en í stuttu máli er 

tilvitnunin að segja að þátttaka í íþróttum byggir upp jákvæðan og sterkan einstakling. 

Þessi hugmyndafræði náði fótfestu í Bretlandi á nítjándu öld en það er ekki svo langt síðan 

ríkisstjórnin þar í landi tók hana aftur upp. Ríkisstjórnin vildi tengja þátttöku í íþróttum 

við félagslega siðferðisþróun. Alþingi Bretlands skrásetti þessa hugmyndafræði árið 1944 

og svo aftur árið 1988 ( UK Parliament, 1944 og 1988 ). Frá 1990 til dagsins í dag hefur 

þátttaka í íþróttum og aðrar líkamlegar athafnir fyrir ungt fólk verið ein meginstefna 

ríkisstjórnarinnar í félagslegum skilningi. Opinbert fjármagn sem styður herferð 

líkamlegrar menntunar, skólaíþróttir og félagastarfsemi er eitt skýrasta dæmið um trú 

stjórnvalda á ávinningi íþróttaþátttöku ungs fólks. Þessi svokallaða herferð var kölluð 

PESSCL og var henni komið af stað af fyrrum forsætisráðherra Bretlands Tony Blair í 

október árið 2002. Með opinberri og happdrættisfjármögnun var samanlagt  1.5 billjón 
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pundum varið í líkamlega menntun og skólaíþróttir á sex ára tímabili, frá 2002 til 2008. 

Eitt af aðal markmiðum PESSCL var að hækka prósentu skólabarna sem stunduðu íþróttir 

í að minnsta kosti tvo tíma á viku og var markmiðið að sjá áttatíu og fimm prósent hækkun 

árið 2008. Langtíma markmiðið, til 2010, var að veita skólabörnum að minnsta kosti fjóra 

tíma af íþróttaþátttöku í hverri viku. Með þessu voru yfirvöld að reyna halda ungu fólki 

frá andfélagslegri og glæpsamlegri hegðun en lykilatriði herferðarinnar var að dreifa 

hugum ungmenna frá þeim hættum ( Sandford, 2008 ). 

Tvö önnur viðamikil verkefni voru sett af stað í Bretlandi en það voru fyrirtækjastyrkt 

verkefni sem gengu út á það að nota íþróttastarfsemi eða líkamlegar athafnir til að ná 

erfiðum ungmennum aftur inn í skólakerfið. Þessi verkefni voru á vegu HSBC/OB og Sky 

Living For Sport (SLFS). HSBC/OB verkefnið var fimm ára áætlun sem fjármagnaði 

skemmtileg útivistarnámskeið fyrir ungmenni í fimm skólum á Dockland svæðinu í 

London. Á hverju ári voru valin þrjátíu ungmenni, frá hverjum skóla, til að taka þátt í 

skipulagðri starfsemi sem stóð yfir allt skólaárið. Þessi starfsemi var hönnuð til að veita 

einstaklingum og hópum áskoranir og tækifæri til að þróa með sér færni eins og samskipti, 

persónulega ábyrgð og liðsbyggingu. SLFS var hins vegar verkefni sem byggðist á 

þjóðarátaki. Verkefnið gekk út á það tað hvetja skóla til að skapa sín eigin námskeið sem 

voru þróuð af styrktaraðilum og skipuleggjendum verkefnisins. Kennarar sem skipulögðu  

SLFS verkefnið innan þeirra skóla gátu nánast valið hvaða íþrótt/tómstund sem var eins 

og til dæmis klifur, skíði, tennis, fótbolta, fimleika, fara á hestbak og margt annað. SLFS 

verkefnin gátu staðið yfir í allt frá einni önn og upp í heilt skólaár og var nemendahópurinn 

misstór þó svo að átta til sextán manna hópar hafi verið algengastir ( Sandford, 2008 ). 

Verkefnin náðu yfir þriggja ára tímabil eða frá 2003 til 2006 og tóku um það bil sjö 

þúsund nemendur þátt í þessum tveimur viðamiklu verkefnum. Niðurstöður gagnanna 

sýndu, bæði frá HBCS/OB og SLFS, að á þessum þremur árum voru miklar breytingar á 

andfélagslegri hegðun þessara ungmenna. Til að mynda sýndu gögn frá SLFS verkefninu 

að mikill munur hefði orðið á mætingu í skólann og jákvæðri hegðun strax á fyrstu tveimur 

árum verkefnisins. Niðurstöður HSBS/OC sýndu einnig jákvæðar breytingar á nemendum 

eftir því sem leið á námskeiðið og því lengur sem þau tóku þátt því betri varð hegðunin. 

Kennarar nemendanna sem tóku þáttt í HSCB/OC námskeiðinu sögðu að þátttaka þeirra 

hefði haft gríðarleg áhrif, nemendur fóru að mæta glaðari í skólann, horfðu á lærdóm og 

heimavinnu með jákvæðari augum, upplifðu betur tengsl við samnemendur sína og sýndu 
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mikla aukningu á sjálfstrausti. Með þessu var markmiðið að byggja upp jákvæðari 

einstaklinga með jákvætt hugarfar sem á endanum ætti að brjóta niður áhættuhegðun. 

Niðurstöður verkefnanna sýndu einnig að hlutverk þjálfara og kennara sem tóku þátt í 

verkefnunum voru mjög mikilvæg, þessir einstaklingar verða að sýna gott fordæmi og 

viðhalda ákveðinni ímynd. Sú ímynd verður að ná vel til ungmenna svo þau viti muninn á 

réttu og röngu en það virðist vera mjög þýðingarmikið að koma á fót og viðhalda jákvæðu 

félagslegu sambandi milli erfiðra ungmenna og þjálfara/kennara til að hámarka áhrifin í 

jákvæðri þróun ( Sandford, 2008 ).   
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6 Niðurstöður 

Í víðum skilningi hafa íþróttir jákvæð félagsleg áhrif á ungmenni á þá vegu að þau tengja 

einstaklinga sterkum böndum við samfélagið og jafningja sína. Því lengur sem 

einstaklingar stunda íþróttir því sterkari verða félagsnetin og félagslegu áhrifin frá 

jafningjum. Niðurstöður ritgerðarinnar sýna hins vegar að það skiptir miklu máli í hvaða 

félagslega samhengi íþróttir eru stundaðar. Þegar verið er að bera saman íþróttir á þessu 

sviði sést umtalverður munur milli óformlegra og formlegra íþrótta en þessar tvær 

tegundir íþrótta leggja mismikla áherslu á uppeldi og jákvæða ungmennaþróun. Sýnt er 

fram á það að formlegar íþróttir sem stundaðar eru af skipulögðum íþróttafélögum leggja 

meiri áherslu á þessa þætti en þær óformlegu sem stundaðar eru fyrir utan íþróttafélaga. 

Skipulögð íþróttafélög eru í góðu samstarfi við skólastarf og því eru þau í beinu sambandi 

við ungmenni og unglinga þegar skóla lýkur. Tenging íþróttafélaga við foreldra og skóla 

skapa sterkt og áhrifaríkt eftirlit á ungmennum sem minnka lýkur þeirra á andfélagslegri 

hegðun. Það er þó ekki aðeins íþróttafélagið sjálft sem getur haft góð áhrif á ungmenni 

heldur þarf þjálfarinn innan starfseminnar að vera góð fyrirmynd. Sýnt er fram á það að 

jákvæður, áhrifamikill og hvetjandi þjálfari er stór hluti af uppeldisgildi íþróttafélaga. 

Þjálfarinn er sá sem þátttakendur líta upp til og horfa á sem vissa fyrirmynd í daglegu lífi. 

Upplifun allra þátttakenda er ekki eins og því gæti áhrifin orðið neikvæð. Þess vegna verða 

þau viðmið og gildi sem þjálfarar standa fyrir að vera þau sömu og íþróttafélögin leggja 

upp með. Ef rof myndast milli þjálfara og íþróttafélaga í uppeldislegum skilningi gæti 

neikvæð reynsla ungmenna reynst dýrmæt. Það er því mjög mikilvægt að þjálfarar séu 

gott fordæmi. 

Í óformlegum íþróttum sjást viðmiðin og gildin, uppeldisleg gildi og jákvæð 

ungmennaþróun, litið sem ekkert. Óformlegar og óhefðbundnar íþróttir tilheyra ekki 

skipulagðri starfsemi en dæmi um það eru líkamsrækt og fitness og eru forsendur og 

áherslur þessara íþrótta aðeins á einstaklinginn sjálfan. Eins og kom fram hér að  framan 

hafa niðurstöður sýnt að mun meiri líkur eru á andfélagslegri hegðun innan veggja 

óformlegra íþrótta og til að mynda er áfengisneysla ungmenna í óformlegum íþróttum 

mun hærri en í formlegum. Höfundur telur að þetta sýni að lítið sem ekkert eftirlit sé með 

þeim ungmennum sem stunda óformlegar íþróttir en með litlu eftirliti foreldra og 

íþróttaþjálfara er ljóst að líkurnar aukist á því að ungmenni hegði sér á andfélagslegan og 
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glæpsamlegan hátt. Höfundur telur því ljóst að til að fyrirbyggja að þetta þróist enn frekar 

þurfi að setja meira félagslegt taumhald á þetta form íþrótta.  

Mikið hefur verið rætt og skrifað um íþróttir sem áhrifaríkt úrræði fyrir erfiða unglinga 

og ungmenni en oft eru skiptar skoðanir á því hvort þau virki. Samkvæmt úrræði Bretlands 

virka námskeið sem sérhæfa sig í að snúa við blaðinu hjá erfiðum unglingum og 

ungmennum. Þar var sett á laggirnar ríkisstyrkt námskeið, í samstarfi við skóla, sem 

samanstóð í um það bil þrjú ár og sýndu niðurstöður jákvæðar tölur. Á þriðja ári voru 

þessir erfiðu nemendur byrjaðir að sýna á sér nýja hlið eins og að mæta í skólann á réttum 

tíma, mynda jákvæðari tengsl við samnemendur og sinna heimavinnu sinni. Þetta sýnir að 

með góðu taumhaldi er hægt að breyta viðhorfi og hugsunarhætti ungmenna en það gæti 

hins vegar tekið langan tíma.  

7  Umræður/Lokaorð 

Ritgerð þessi sýnir að íþróttir sem félagslegt taumhald helst í hendur. Sem félagsleg 

stofnun er hún ein mikilvægasta starfsemi sem samfélög geta átt í þeim skilningi að hún 

nær fólki saman og myndar samfélagsleg tengsl við aðra. Íþróttir ná til allra og allir geta 

tekið þátt. Á meðan að rannsóknir á skipulagðri íþróttastarfsemi halda áfram að vera 

gerðar þarf hins vegar að fara skoða betur þær íþróttir sem stundaðar eru fyrir utan veggja 

íþróttafélaga. Óformlegar íþróttir halda áfram að vaxa og er uppeldislegt gildi þeirra 

nánast hulin ráðgáta vegna lítilla gagna um árangur þeirra á sviði ungmennaþróunar. Til 

þess að ná meira utan um þessa óformlegu hlið og hennar helstu kosti og galla þarf að 

auka rannsóknir á þessari viðamiklu tegund íþrótta. Samkvæmt niðurstöðum hér að 

framan þarf hins vegar að bæta utanumhald þessara íþrótta vegna lítils eftirlits foreldra 

og annarra eftirlitsmanna því það virðist vera jafningjahópurinn sem hefur hvað mestu 

félagslegu áhrifin en þrátt fyrir að þær niðurstöður sýna neikvæða útkomu er erfitt að 

staðhæfa þessa neikvæðu hlið með litlum sem engum sönnunargögnum.  

Íþróttanámskeið fyrir ungmenni í áhættuhóp hafa lítið sem ekkert sést í íslensku 

samfélagi og miðað við niðurstöður Bretlands á þessum málefnum telur höfundur að 

Ísland ætti að vera með slík námskeið til íhugunar. Íþróttir sem úrræði gæti reynst erfiðum 

ungmennum ansi vel, í þeim skilningi að þau leysa alla þessa neikvæðu orku sem vex inn 



29 

í þeim og þau læra inn á ný viðmið og gildi sem íþróttafélögin leggja upp með. Viðmið og 

gildi sem hafa þann eiginleika að breyta hugsunarhætti og hegðunarmynstri þessara 

ungmenna.  

Á heildina litið er hægt að horfa á íþróttir sem eina mikilvægustu félagslegu stofnun 

sem samfélag getur átt. Þær kenna einstaklingum siði, reglur og gildi hvers samfélags en 

til þess að þessi kennsla geti átt sér stað þarf að vera samræmi milli íþróttafélaga og 

þjálfara innan starfseminnar. Þetta er mjög mikilvægt í uppeldislegum tilgangi þar sem 

íþróttir eiga að stuðla að þeim grundvallarsiðum sem samfélög leggja upp með og þannig 

getur jákvæð ungmennaþróun átt sér stað. Með þessari dýrmætu kennslu er einnig verið 

að minnka líkurnar á andfélagslegri hegðun ungmenna og brjóta niður þá áhættuþætti  

sem hafa áhrif á þess konar hegðun. 
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