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Útdráttur 

Íþróttir eru hluti af daglegu lífi margra íslenskra barna og mörg þeirra æfa íþróttir nánast 

daglega. Í þessari ritgerð verður einblínt á hvers vegna börn byrja að stunda íþróttir, 

hvað veldur því að sum börn stundi íþróttir en önnur ekki og hvort þeir einstaklingar 

sem stunda íþróttir nýti sér eiginleika úr íþróttaiðkun sinni yfir í daglegt líf. Oft heyrir 

maður börn lýsa draumastarfi sínu sem atvinnumenn í þeirri íþróttagrein sem þau hafa 

hvað mestan áhuga á. Staðreynd málsins er sú að færri komast að en vilja í hörðum 

heimi íþróttanna. Eru allir þeir tímar sem börn verja á íþróttavellinum tímasóun eða er 

hægt að taka eiginleika úr íþróttum með sér út í lífið. Rannsóknir sem snúast um áhrif 

íþrótta verða skoðaðar og einnig verður kenningin um félagslegt taumhald skoðuð út frá 

íþróttum. Viðtöl verða tekin við einstaklinga sem alast hafa upp í íþróttum og reynt 

verður að sjá hvort niðurstöður fyrri rannsókna eigi við um þá. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að íþróttir geta aukið jákvæða getur einstaklinga á ýmsum 

sviðum og dregið úr neikvæðum eiginleikum. Íþróttir geta styrkt námsgetu, aukið 

sjálfstraust, bætt andlega og líkamlega heilsu. Íþróttir draga líka úr líkum á því að 

einstaklingar sýna frávikshegðun. 
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Formáli  

Ástæðan fyrir vali á þessu rannsóknarverkefni er að ég hef gríðalega mikinn áhuga á 

íþróttum. Ég hef æft íþróttir nánast alla mína tíð og fannst áhugavert að skoða hvort að 

þeir sem hafa sama bakgrunn og ég geti nýtt sér eiginleika úr íþróttum eftir að þau 

hætta. Ég vil þakka leiðbeinandanum mínum Viðari Halldórssyni fyrir aðstoðina í þessu 

verkefni. Hann hefur mikla reynslu og þekkingu á íþróttum og því var gott að fá hans 

aðstoð. Að lokum vil ég þakka Tinnu Rut fyrir stuðninginn og aðstoðina við yfirlestur á 

ritgerðinni. 
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1 Inngangur  

Hjá mörgum eru íþróttir stór partur af daglegu lífi, hvort sem einstaklingur stundar 

sjálfur íþrótt af einhverju tagi eða fylgist með þeim í gegnum fjölmiðla. Aldrei hefur 

verið eins auðvelt fyrir almenning að fylgjast með hvað sé að gerast í íþróttaheiminum. 

Bæði eru til fjölmargar síður á veraldarvefnum sem fjalla eingöngu um allskyns íþróttir 

ásamt því að geta fengið aðgang a fjöldmörgum íþróttarásum sem sýna frá beinum 

útsendingum íþróttaviðburða. Íslendingar hafa í aldanna rás náð langt í íþróttum á 

heimsvísu og eru margir heillaðir af því hve góðum árangri lítil þjóð hefur náð. Þegar 

Íslendingar standa sig vel á alþjóðavettvangi er mikil umfjöllun um árangur þeirra og við 

Íslendingar fyllumst stolti yfir velgengni þeirra. Í þessari ritgerð verður einblínt á hvers 

vegna börn byrja að stunda íþróttir, hvað veldur því að sum börn stundi íþróttir en 

önnur ekki og hvort þeir einstaklingar sem stunda íþróttir nýti sér eiginleika úr 

íþróttaiðkun sinni yfir í daglegt líf.  

 Íþróttir hafa ekki alltaf verið vinsælar eða notið mikillar hylli en á seinni hluta 

nítjándu aldar byrjaði fólk að velta því fyrir sér hvort íþróttir gætu verið mannbætandi 

fyrir þá sem stunda þær og samfélagið í heild. Hugmyndin um að íþróttir gætu haft 

jákvæð áhrif kom fyrst fram í breska háskólasamfélaginu. Hugmyndirnar byggja á því að 

íþróttir geta haft góð áhrif á uppeldisleg og mannbætandi gildi ásamt því að auka 

félagsmótun ungs fólks. Íþróttir hafa verið hluti af menningu í gegnum tíðina hjá flest 

öllum samfélögum, en þær hafa verið notaðar í mismunandi tilgangi eftir mismunandi 

tímabilum. Það fer eftir því hvernig tíðarandinn er á hverjum tíma fyrir sig. Til dæmis 

hafa íþróttir verið stundaðar til þess að efla líkamlegt atgervi hermanna, í trúarbrögðum, 

til afþreyingar og skemmtunar (Viðar Halldórsson, 2014).  

             Í nútímasamfélagi hafa mörg börn þann draum að hafa atvinnu af íþrótt sinni. 

Umræða og þekking um lífstíl atvinnufólks er að færast í aukana. Áður fyrr vissu börn 

sem byrjuðu að láta sig dreyma um atvinnumennsku lítið um það hvað felst í starfinu. Í 

því breytta samfélagi sem við lifum við í dag eru íþróttastjörnur á forsíðum blaða nánast 

daglega. Nú er hægt að fá betri innsýn í hvað felst í því að hafa atvinnu af íþróttum og 

hvernig hægt sé að komast á toppinn. Auðvelt er að sjá hversu miklir hagsmunir eru í því 
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að alast upp í íþróttum ef toppnum er náð, það er að segja ef hægt er að hafa atvinnu af 

íþróttinni. En hvað verður um þá sem alast upp í íþróttum en ná ekki æskudraumnum 

um að vera atvinnumaður. Eru allir þeir tímar sem börn verja á íþróttavellinum tímasóun 

eða er hægt að taka eiginleika úr íþróttum með sér út í lífið.  

 Íþróttaiðkun á Íslandi er mikil ef litið er til hversu margir stunda einhverskonar 

íþróttaiðkun. Íþróttaiðkun er í mikilli sókn á Íslandi hvort sem um er að ræða formlegt 

íþróttastarf eða ástundun líkamsræktar. Einnig er skylda fyrir íslensk ungmenni að 

stunda íþróttir í skólanum, og er það liður í að auka líkamsvitund barna. Á Íslandi eru 

íþróttir ekki eingöngu skilgreindar sem keppnisíþróttir eða líkamleg hæfni. 

Almenningsíþróttir (e. Participation) eru líka partur af íþróttastarfi á Íslandi og er trúin 

sú að þessi blanda eigi að stuðla að félagsmótun einstaklinga (Viðar Halldórsson, 2019).  

Íþróttaiðkun barna á ekki aðeins að auka getu í þeirri grein sem þau stunda 

heldur á hún að vera skemmtileg og félagslega þroskandi. Þegar börn finna að þau séu 

alltaf að læra nýja færni viðheldur það áhuga þeirra. Það á ekki að vera síður 

skemmtilegt að umgangast vini sína og læra að vinna saman í hóp. Mikilvægt er fyrir 

börn að kunna bæði að takast á við velgengni og mótlæti (Þjóðbjörg Guðjónsdóttir, 

2019). Þeir sem stunda íþróttir læra líka inn á styrkleika og veikleika hvors annars. Á 

Íslandi eru oft margar íþróttir hjá sama íþróttafélaginu eins og til dæmis fótbolti, 

handbolti, körfubolti, skíði svo eitthvað sé nefnt. Oftar en ekki stunda sömu krakkarnir 

margar íþróttagreinar og þar sjá þau að sumir eru góðir í fótbolta en aðrir í handbolta. 

Börn sem byrja ung að aldri að stunda íþróttir ættu því snemma að læra það að allir eru 

góðir í einhverju en enginn er góður í öllu. 

 Í þessari ritgerð verður skoðað hverjir það eru sem byrja að æfa íþróttir á Íslandi 

og reynt að finna ástæðuna fyrir því afhverju börn stunda íþróttir. Það er að segja 

afhverju börn sem mæta á æfingar halda íþróttaiðkun sinni áfram. Þegar búið er að 

reyna að kortleggja hverjir það eru sem stunda íþróttir verður skoðað hvaða eiginleika 

börn og ungmenni geta tekið úr íþróttum yfir í daglegt líf. Það verður lögð áhersla á að 

skoða hvort íþróttir séu tímasóun ef einstaklingar hætta að stunda íþróttir og fara ekki 

út í atvinnumennsku. Kenningar og fyrri rannsóknir um hvaða áhrif íþróttir geta haft fyrir 

ungmenni verða skoðaðar. Tekin verða eigindleg viðtöl við nokkra einstaklinga sem hafa 

æft íþróttir frá unga aldri og reynt verður að sjá hvort þeir nýti sér eiginleika sem þeir 
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lærðu úr íþróttum í daglegu lífi. Ár hvert er gerð víðamikil rannsókn á ungu fólki og 

nýtast gögn úr þeirri rannsókn einstaklega vel í þessari ritgerð. Notast verður við þær 

niðurstöður til þess að sjá hversu mikil íþróttaþátttaka er á Íslandi og hvernig hún 

dreyfist eftir búsetu, kyni og fleira.  
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2  Íþróttir og iðkun á Íslandi 

Hér á Íslandi höfum við flest einhverja hugmynd um hvað íþróttir eru, og hvernig þær 

virka. Vitund almennings um hugmyndir og skipulag íþrótta er ef til vill frekar grunnur og 

þess vegna mun þessi kafli byrja á að útskýra hugmyndafræðina á bak við skipulagningu 

íþrótta. Reynt verður að úskýra muninn á almennings- og keppnsíþróttum og hvernig 

fyrirkomulagið er á Íslandi. Til eru gögn langt aftur í tímann sem skoðar íþróttaiðkun 

nemenda í grunn- og framhaldsskólum landsins. Það er því áhugavert að sjá hvernig 

þróunin hefur verið á íþróttaiðkun barna á Íslandi. Einnig er hægt að sjá út frá sömu 

gögnum hversu oft börn æfa í viku og hvort íþróttaiðkun eigi sér stað innan eða utan 

íþróttafélaga. Til þess að gera langa sögu stutta þá hefur íþróttaiðkun aldrei verið meiri á 

Íslandi ef miðað er við formlega íþróttaiðkun (e. Formal sport), þá er átt við iðkun sem 

stunduð er innan íþróttafélaga. Rannsóknir á íþróttaiðkun barna hafa sýnt fram á að um 

90% ungmenna á Íslandi taka þátt í skipulagðri íþróttastarfsemi innan íþróttafélaga 

einhvern tímann á lífsleiðinni (Viðar Halldórsson, 2014). Í raun og veru er þátttaka í 

formlegum íþróttum að hækka á öllum Norðurlöndunum. Athygli vekur hversu mikið 

íþróttaþátttaka hefur verið að hækka hér á Íslandi síðustu áratugi. Formleg íþróttaiðkun 

barna byrjar í kringum 3-4 ára aldur og nær svo hápunkti í kringum 10 ára aldur. Iðkunin 

minnkar smátt og smátt eftir því sem nær dregur unglingsárunum (Viðar Halldórsson, 

2019).  

 Fótbolti er oft talinn vera vinsælasta íþróttagrein heims (Sawe, 2018). Þannig er 

það líka á Íslandi, í kringum 22.000 þátttakendur eru skráðir í fótboltafélög á Íslandi. 

Næsta íþrótt á eftir fótbolta kemur golf með tæplega 18.000 þátttakendur (Viðar 

Halldóssson, 2019).  

 Eins og talað var um hér að ofan eru börn byrjuð að stunda íþróttir snemma á 

lífsleiðinni. Hægt er að áætla að börn sem byrja að stunda íþróttir 3-4 ára gömul taki 

ekki ein ákvörðun um það að byrja að æfa íþrótt. Margt getur haft áhrif á það afhverju 

börn byrja að stunda íþróttir og spilar þá fjölskylda og vinir stórt hlutverk. Í kaflanum 

verður skoðað hvort að félagsleg staða foreldra geti spilað inn í hvort börn stundi 

íþróttir eða ekki. Reynt er að meta hvort fjárhagur fjölskyldna geti gert það að verkum 
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að börn stundi ekki íþróttir. Hvatning foreldra verður einnig skoðuð og hvort fyrirmyndir 

hafi áhrif á það að börn stundi íþróttir.  

2.1 Hvernig skilgreinum við íþróttir 

Í grunninn má setja íþróttir upp í tvo flokka. Annars vegar eru það almenningsíþróttir þar 

sem aðal áhersla íþrótta hefur uppeldislegt og heilsusamlegt gildi. Hins vegar eru það 

keppnisíþróttir þar sem aðal markmiðið með íþróttaiðkuninni er sigur eða árangur í 

keppni. Keppnisíþróttir eru andstæðan við almenningsíþróttir, keppnisíþróttir eru einnig 

oft nefndar afreksíþróttir og þær eru eins og við þekkjum þær úr kappleikjum í 

sjónvarpinu. Þær snúast aðallega um að vinna leiki og ná sem bestum árangri í leiknum 

sjálfum. Eitt af aðal einkennum keppnisíþrótta er skemmtanagildi þeirra, einstaklingar 

þurfa að vera það góðir í íþróttinni að almenningur er tilbúinn að borga til þess að sjá 

atvinnumenn keppa í íþróttinni (Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir , 1994). 

Í þessari ritgerð er verið að skoða hvort íslensk ungmenni sem stunda íþróttir 

læra þessi uppeldislegu og heilsusamlegu gildi sem almenningsíþróttir eiga að kenna og 

geti nýtt sér það seinna í lífinu. Mikið er um íþróttaiðkun hjá íslenskum ungmennum eins 

og kom fram hér að ofan og færri komast að í atvinnumennsku en vilja. Spurningin er 

hvort að íslensk ungmenni séu að sóa tíma sínum í íþróttaiðkun ef þau hætta ástundun 

síðar á lífsleiðinni eða geta þau tekið þá þætti sem þau hafa lært með sér út í lífið, hvort 

sem um ræðir vinnu eða skóla. Á Íslandi eru almenningsíþróttir og keppnisíþróttir 

blandað saman. Kerfið sem notað er á Íslandi er eitthvað sem væri hægt að kalla íþróttir 

fyrir alla (e. Sport for all). Íþróttafélögin eru opin öllum þeim sem vilja æfa íþróttir. Það 

þýðir að á æfingum eru krakkar sem vilja æfa íþróttir til þess að vera með vinum sínum 

og hafa gaman ásamt krökkum sem hafa áhuga á því að ná langt í íþróttinni sjálfri. Þetta 

kerfi er ekki svona alls staðar í heiminum. Í flestum öðrum löndum eru annað hvort 

íþróttafélög sem velja bestu krakkana til þess að æfa hjá sér og leggja metnað í því að 

gera þau betri og síðan eru hverfisklúbbar þar sem börn geta leikið sér í íþróttum og hitt 

vini sína. Það sem gerir íþróttafélög á Íslandi sérstök er að hver sem er getur komið á 

æfingar hjá hvaða íþróttafélagi sem er og byrjað að æfa. Það er engum bannað að mæta 

á æfingar vegna getuleysis í íþróttinni. Eftir því sem börn verða eldri þá breytast 

íþróttirnar í keppnisíþróttir þar sem þeir krakkar sem eru nægilega góðir fá samning og 
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byrja þá í raun að stunda afreksíþróttir. Þetta stökk sem einstaklingar taka frá 

almennisíþróttum yfir í keppnisíþróttir getur verið innan sama íþróttafélags sem þykir 

frekar óvenjulegt miða við margar aðrar þjóðir (Viðar Halldórsson, 2019). Við sjáum það 

til dæmis í stórum fótboltaklúbbum á Englandi og víðar að krakkar geta ekki gengið inn í 

hvaða klúbb sem er. Hjá þessum topp klúbbum eru svokallaðar akademíur þar sem 

krakkar eru meðhöndlaðir eins og atvinnumenn frá unga aldri. Þrátt fyrir að almennings- 

og keppnisíþróttum sé blandað saman á Íslandi þá skipta almenningsíþróttir meira máli 

fyrir þessa ritgerð þar sem íþróttaiðkun þróist meira í áttina af keppnisíþróttum þegar 

lengra líður á feril íþróttamanna. Nokkur megin markmið eru lögð á almenningsíþróttir 

en þau snúast aðallega um að byggja upp betri einstaklinga. Til að mynda snýst 

hugmyndafræði almenningsíþrótta út á menntun og uppeldisleg gildi (Cashman, eins og 

vísað er til í Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994). Kenningar sem liggja að baki þessara stefnu 

eru að þátttaka í íþróttum efli upp sjálfstraust, þor, kjark og auki réttsýni (Arnold, 1984). 

 Uppeldislegar hefðir eru aðal einkenni íþrótta í sjálfum sér. Keppnin sjálf er ekki 

aðalatriðið þegar kemur að almenningsíþróttum heldur er það útkoman. Þá er ekki verið 

að tala um sigur eða tap á æfingum og í leikjum heldur hvernig einstaklingur stendur sig. 

Guðmundur Finnbogason (1993) lýsti því þannig að ánægjan sem einstaklingur öðlast 

vegna íþrótta hvort sem um ræðir keppni eða æfingar sé sá orðstír sem fylgir vasklegri 

framgöngu. Sigurður Nordal (1987) lýsir íþróttaiðkun á svipaðan hátt en hann segir: 

Það verður sífellt skylda þeirra manna, sem lengra eru á veg komnir, 

að brýna fyrir hinum, að líkamsrækt og íþróttir eiga sér sín eigin laun, 

dýpri en nokkuð utan að komandi… Það er fallegt atriði í reglum 

íþróttamanna, að áhugamaður má ekki gera sér íþrótt sína að féþúfu. 

Ef maður gerir ekki það, sem hann á að gera, einungis sjálfs þess 

vegna, þá er þó alltaf betra, að hann geri það af kappi og metnaði en 

láti kaupa sig eða hræða til þess – eða geri það alls ekki (Þórólfur 

Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 1994, bls. 3). 

Með öðrum orðum er Sigurður Nordal að segja að þeir sem eru búnir að stunda íþróttir 

lengi eigi að kenna þeim sem yngri eru að íþróttir snúast ekki bara um sigur eða tap. 

Með íþróttaiðkun eigum við að læra að gefa okkur allan fram í verkefnin sem við tökum 

okkur fyrir hendur eða einfaldlega að sleppa því.  
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Það hefur alltaf fylgt íþróttum að þær hafi jákvæð heilsufarsleg áhrif á iðkendur íþrótta. 

Á síðustu árum hefur mikið verið rætt um það að íþróttaiðkun efli hreysti og bæti 

heilsufar, en núna eru til rannsóknir sem styðja það mál. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

hreyfing og íþróttaiðkun hefur líka áhrif á andlega heilsu, minna er um þunglyndi, streitu 

og kvíða hjá íþróttafólki. Sjálfsmynd einstaklinga sem stunda íþróttir eru einnig betri en 

hjá þeim sem ekki stunda íþróttir. Einnig hafa íþróttir áhrif á hegðun sem ekki er talin 

heilsusamleg eins og reykingar, neysla áfengis og annarra vímuefna (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 1994).  

 Þó við vitum hvaða jákvæðu áhrif íþróttir hafa á einstaklinga, sérstaklega börn og 

ungmenni, þá er ekki hægt að segja með vissu afhverju ungmenni byrja að stunda 

íþróttir yfir höfuð og afhverju sumir vilji ekki stunda íþróttir. Rúnar Vilhjálmsson og 

Þórólfur Þórlindsson (eins og vísað er til í Þórólfur Þórlindsson, 1994) bentu á að til eru 

kenningar um það að íþróttir séu að einhverju leiti partur af lífsstíl. Fólk trúir því að 

íþróttaiðkun geti bætt heilsu og þess vegna byrjar það að stunda íþróttir. Það er 

ástæðan fyrir því að aukin áhersla lögð á gildi íþrótta í framhaldsskólum á Íslandi.  

 Þjálfarar og leiðbeinendur barna hafa mikið að segja um það hvað krakkar læra í 

íþróttum. Ef þjálfarar leggja mikið upp úr drengskap og heiðarleika þá er líklegra að 

iðkendur taki það með sér inn í fullorðinsárin. Sama má segja um það ef þjálfarar brýna 

fyrir iðkendum sínum skaðsemi ávana- og fíkniefna og leggja áherslu á heilsusamlegan 

lífstíl verða íþróttirnar áhrifameiri sem fyrirbyggjandi þáttur. Margar rannsóknir sýna 

neikvætt sambanda á milli reykinga og áfengisneyslu annars vega og íþróttaiðkuna hans 

vegar. Því meira sem ungmenni stunda íþróttir því minni líkur eru á því að þau reyki eða 

neyti áfengis (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). 

2.1.1 Mótun frístunda á Íslandi 

Í bók eftir Þórólf Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og Ingu Dóru 

Sigfúsdóttur (2000) er rakið hvernig skipulagt æskulýðsstarf byrjaði bæði hérlendis og 

erlendis. Hugmyndir um mikilvægi æskulýðsstarfs kom fram á sjónarsviðið hér á Íslandi í 

kringum aldarmótin 1900. Á þeim árum setti Latínuskólinn á reglugerð þar sem sagt var 

að venja þurfti stráka við því að stunda íþróttir og ættu þeir að fara í leikfimistíma 

minnsta kosti einu sinni í viku. Þessar reglugerðir tóku gildi árið 1850. Í blaðinu Ísafold 

kom líka fram trú á gildi íþrótta árið 1880 en þar er þess óskað að yngri kynslóðir fari að 
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stunda íþróttir að auknu kappi vegna þess að íþróttir gera einstaklingum ekkert nema 

gott. Trúin á gildi íþrótta byrjaði í Frakklandi og Englandi en eins og áður sagði barst hún 

til Íslands í kringum aldarmótin 1900, og þá spruttu upp allskonar félagasamtök. Þessi 

félagasamtök stóðu fyrir skipulögðu tómstundastarfi fyrir ungmenni. Þetta voru til 

dæmis íþróttahreyfingar, kristileg félög fyrir bæði stelpur og stráka, skátahreyfingar og 

fleira. Fyrsta formlega íþróttafélagið sem stofnað var á Íslandi var Glímufélag Íslands, af 

Sverri Runólfsyni árið 1873. Árið 1912 var síðan stofnað Íþróttasamband Íslands, en alls 

voru tólf félög sem stóðu að stofnun sambandsins.  

 

2.2 Íþróttaiðkun á Íslandi 

Auðvelt er að skoða íþróttaiðkun íslenskra ungmenna vegna þess að á hverju ári gefur 

Rannsóknir og greining út skýrslu fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið sem 

skoðar meðal annars íþróttaiðkun barna í grunn- og framhaldsskólum. Rannsóknin sem 

ber heitið ungt fólk er mjög áreiðanlegt þar sem um er að ræða þýðisrannsókn og reynt 

er að ná til sem flestra í úrtaksrammanum innan þýðisins. Í gögnum sem birtust í 

skýrslunni Ungt fólk árið 2013 kemur fram að brottfall er úr íþróttum meðal 10 til 18 ára 

barna. Hreyfing hjá framhaldsskólanemendum hefur hins vegar aukist ef litið er til fjölda 

æfinga, sama hvort um sé að ræða almenna íþróttaiðkun eða líkamsrækt. Þessi aukning 

er þó aðallega í tíðni æfinga en ekki fjölda þeirra sem æfa því þeir sem ekki stunda 

íþróttir af einhverju tagi í grunnskóla virðast ekki stunda þær þegar í framhaldskóla er 

komið (Hrefna Pálsdóttir, Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Jón Sigfússon, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir,  Álfgeir Logi Kristjánsson, og Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 2014). 

 Í skýrslunni Ungt fólk sem gefin var út árið 2018 kemur fram hvernig skipulag 

íþrótta er hjá nemendum í 9. og 10. bekk. Skoðuð er þróun þeirra sem æfa eða keppa 

einu sinni til þrisvar í viku. Þróunin er skoðuð frá árinu 1997 til ársins 2018 og skipt var 

niður þeim sem búa í Reykjavík og þeirra sem búa utan Reykjavíkur. Ef við byrjum á að 

skoða hvernig þróunin hefur verið í Reykjavík á þessum árum þá verður aukning á 

hlutfalli nemenda sem stunduðu íþróttir frá 1997 til 2006. Frá árinu 2006 til 2009 er 

hlutfall nemenda það sama eða 19%. Árið 2010 til 2012 fór hlutfall nemenda upp í 20% 

sem er það hæðsta sem það fer upp í á þessu tímabili. Frá árinu 2012 til 2018 fer 

hlutfallið sífellt lækkandi og endar árið 2018 í 15 %. Við sjáum svipaðar tölur utan 
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Reykjavíkur á þessu tímabili en þó er hlutfallið alltaf aðeins hærra heldur en í Reykjavík 

að undanskildu árinu 2008 (Rannsóknir og greining, 2018).          

 Ef við skoðum gögn um íþróttaiðkun sem búið er að skipta eftir kyni sjáum við að 

hlutfall barna sem stunda íþróttir í 8. bekk er mun hærra heldur en í 9. og 10. bekk. 

Hlutfall stráka í 8. bekk sem búa í Reykjavík og æfa íþróttir er 28% á meðan þeir sem búa 

utan Reykjavíkur er 22%. Hlutfall stelpna í 8 bekk sem æfa íþróttir einu sinni til tvisvar í 

viku og búa í Reykjavík er 22% en hlutfall stúlkna í sama bekk sem búa utan Reykjavíkur 

er 24%. Eftir 8.bekk virðist hlutfall þeirra stráka sem æfa íþróttir einu sinni til þrisvar í 

viku lækka töluvert og þá sérstaklega hjá þeim sem búa í Reykjavík. Í 9.bekk er hlutfallið  

14% og í 10.bekk er það komið niður í 11%. Hlutfall stráka sem búa utan Reykjavíkur 

lækkar einnig en ekki jafn mikið og hjá þeim sem búa í Reykjavík. Stelpur virðast haldast 

í íþróttum aðeins lengur en strákar því gögnin sýna að hlutfall þeirra lækkar ekki jafn 

hratt. Engu að síður fer hlutfallið alltaf lækkandi og er hlutfall stúlkna sem æfa íþróttir 

einu sinni til þrisvar í viku í Reykjavík komið í 12% og utan Reykjavíkur er það 17%. Eins 

og áður hefur komið fram er aukning í tíðni æfinga. Hlutfall nemenda í níunda og tíunda 

bekk sem æfa oftar enn fjórum sinnum í viku er mjög svipað milli Reykjavíkur og þeirra 

sem búa utan Reykjavíkur. Ef við skoðum hvernig þróunin hefur verið frá árinu 1997 

sjáum við að gríðarleg aukning hefur verið frá því ári til ársins 2018. Árið 1997 voru 25% 

nemanda í 9 og 10 bekk sem æfðu fjórum sinnum eða oftar í viku en árið 2018 voru þeir 

komnir í 45% í Reykjavík og 42% utan Reykjavíkur (Rannsóknir og greining, 2018). 

 Samkvæmt þessu virðast börn í 8, 9 og 10.bekk vera að æfa oftar í viku árið 2018 

heldur enn á árum áður. Ekki er vitað hvers vegna börnum fjölgar ekki í íþróttunum  en 

niðurstöður rannsókna sýna að tíðni æfinga er að aukast hjá börnum sem æfa nú þegar. 

Tíðarandinn er að breytast mikið og þekkingin varðandi íþróttaiðkun er að aukast. 

Aðstaða til íþróttaiðkunar hefur aukist gríðarlega. Árið 2002 varð bylting á Íslandi hvað 

varðar aðstæður til fótboltaiðkunar, 10 knattspyrnuhallir voru byggðar, 20 

gervigrasvellir og 130 sparkvellir (Sigurður Ragnar Eyjólfsson, 2012). 

 Allir sem hafa búið á Íslandi vita að veðrið er stór partur af okkar daglega lífi, og 

gerir því veðrið íþróttafólki sem æfir íþróttir utanhúss oft erfitt fyrir. Með bættum 

aðstæðum sem hófust árið 2002 gat knattspyrnufólk byrjað að stunda íþrótt sína allan 

ársins hring við góðar aðstæður. Ef við lítum á hvernig íþróttaiðkun framhaldskólanema 

er þá getum við aflað okkur upplýsinga um það í Ungt fólk, rannsókn frá árinu 2013. 
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Hægt er að sjá í þeirri rannsókn að hlutfall einstaklinga sem æfa aldrei íþróttir helst 

frekar stöðugt milli ára, en þeim fer fækkandi. Árið 2004 var fjórðungur 

framhaldsskólanema sem sögðust aldrei æfa íþróttir, en þeim fækkaði niður í 18% árið 

2007, 2010 og 2013. Hlutfall nemenda sem segjast æfa einu sinni til tvisvar í viku helst 

einnig nokkuð vel ár frá ári. Árið 2007 var hlutfallið hæðst eða um 46% nemenda sem 

svöruðu að þau æfðu einu sinni til þrisvar í viku. Hlutfallið lækkar niður í 39% árið 2013. 

Hlutfall þeirra sem æfa oftar en fjórum sinnum í viku eru 34% árið 2004. Hlutfallið 

hækkar úr 37% árið 2007 í 40% árið 2010. Hlutfallið er síðan 39% árið 2013. Hlutfall 

stúlkna og stráka er svipað þegar kemur að íþróttaiðkun á framhaldskólastigi. Hlutfall 

beggja kynja árið 2013 sem stunda nær aldrei íþróttir er 18%. Strákar eru hlutfallslega 

hærri þegar kemur að því að æfa fjórum sinnum eða oftar í viku, en litlu munar á milli 

kynja (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). 

 

2.3 Áhrif fjölskyldu og vina á íþróttaiðkun 

Í félagsmótun barna og unglinga skiptir fjölskylda miklu máli. Oft verða til fyrirmyndir 

fyrir ungmenni innan fjölskyldunnar og fjölskyldur geta einnig veitt ungmennum 

stuðning og hvatningu. Börn skynja þær væntingar sem foreldrar hafa til þeirra. Þetta 

hefur allt áhrif á það hvort börn stundi íþróttir eða aðrar tómstundir, að minnsta kosti 

eru margir fræðimenni sem telja að stuðningur frá foreldrum skiptir miklu máli þegar 

kemur að íþróttaiðkun barna og unglinga (Coakley og White, 1992). 

 Börn og unglingar sem fá jákvæðan stuðning og hvatningu frá foreldrum sínum 

eru mun líklegri til að stunda íþróttir og stunda þær lengur heldur en þeir sem ekki fá 

stuðning og hvatningu frá foreldrum og öðrum fjölskyldumeðlimum. Fyrirmyndir virðast 

einnig skipta máli hvað þetta varðar, vegna þess að börn sem eiga föður sem stundar 

íþróttir eða líkamsþjálfun eru líklegri til þess að stunda íþróttir heldur en börn sem ekki 

eiga föður sem gerir það. Þátttaka mæðra í íþróttum hefur aðeins áhrif á það hvort 

dætur þeirra stundi íþróttir (Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og 

Inga Dóra Sigfúsdóttir , 2000). 

 Brettschneider (eins og vísað er til í Þórólfur Þórlindsson o.fl, 2000) taldi að 

fjölskyldumeðlimir hefðu engin áhrif á íþróttaþátttöku barna, hvatning foreldra hefði 

ekkert með það að gera hvort börn stunduðu íþróttir eða ekki. Aðrir sérfræðingar hafa 
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jafnvel bent á það að of mikill stuðningur og hvatning frá foreldra gæti dregið úr 

íþróttaþátttöku barns. Stuðningurinn gæti verið svo mikill að börnum finnst hann vera 

yfirþyrmandi að þau missi áhugann og hætti í íþróttum. Ekki eru allir fræðimenn 

sammála þessu og skiptast þeir í tvær fylkingar með þessi mál, annað hvort finnst þeim 

hvatning og stuðningur hafa jákvæð áhrif eða neikvæð (Þórólfur Þórlindsson o.fl. 2000).  

 Samband íþróttaiðkunar barna í 10. bekk og hvatning foreldra var skoðað út frá 

gögnum í Ungt fólk rannsókninni árið 1997. Þar kom fram að hvatning foreldra hefur 

gríðarlega mikil áhrif á það hvort börn í 10. bekk stundi íþróttir tvisvar sinnum eða oftar í 

viku. Eftir því sem hvatningin varð meiri því mun líklegra var að ungmenni stunduðu 

íþróttir. Í þessari rannsókn skipti ekki máli hvort hvatningin komi frá móður eða föður. 

Vinir spila einnig mjög stórt hlutverk þegar kemur að því hvort börn og unglingar stundi 

íþróttir. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna kemur fram að aðeins tvö prósent 

nemenda í tíunda bekk stunda íþróttir með íþróttafélagi ef besti vinur eða vinkona 

stundar aldrei íþróttir. Aftur á móti fer prósentutalan upp í 76% þegar besti vinur eða 

vinkona stundar íþróttir (Þórólfur Þórlindsson o.fl. 2000). 

 Hér á Íslandi virðist það vera þannig í flestum tilfellum að hvatning foreldra og 

félagsskapur vina hafi gríðarlega mikið að segja um það hvort börn og unglingar stundi 

íþróttir, þrátt fyrir að einhverjar erlendar rannsóknir sýna fram á öfugt samband.  

2.3.1 Skiptir félagsleg staða foreldra máli fyrir íþróttaiðkun barna 

Í mörgum erlendum rannsóknum hefur komið fram að staða foreldra skiptir máli hvort 

börn þeirra stundi íþróttir. Þegar staða foreldra í samfélaginu er sterkari því mun líklegri 

eru börn þeirra til að stunda íþróttir eða taka þátt í félagsstarfi. Árið 1997 höfðu 

íslenskar rannsóknir ekki sýnt fram á sama samband og þær erlendu. Ekki virtist sem 

félagsleg staða foreldra skipti máli fyrir það hvort ungmenni stunduðu íþróttir (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 2000).  

 Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að sambandið sé öðruvísi á milli Íslands og 

annarra landa. Það sem kemur inn í þá jöfnu er að íþróttastarf er mjög mismunandi eftir 

löndum. Við þekkjum það til dæmis í Bandaríkjunum að íþróttastarf er skipulagt í 

samstarfi við skóla, og það eru ekki allir sem fá að hefja skólagöngu í skóla vestanhafs 

vegna þess að þeir eru oft einkareknir og skólagjöldin oftar en ekki mjög há. Hér á 

Íslandi er skipulagt íþróttastarf utan skóla, en það getur samt sem áður kostað mikinn 
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pening að vera í skipulögðu íþróttastarfi. Getur verið að þróunin sé að færast í þá átt að 

krakkar sem ekki eiga efnahagslega sterka foreldra séu ekki í íþróttum? 

 Í bókinni eftir Þórólf Þórlindsson o.fl. (2000) er velt upp þeirri spurningu hvort 

þjóðfélagsþróunin geti verið að breytast hér á Íslandi í svipaða átt og erlendis. höfundar 

notuðu gögnin sem aflað var í Ungt fólk rannsókninni árið 1997 og skoðuðu hvort 

félagsleg staða foreldra hafa áhrif á íþróttaiðkun barna. Í rannsókninni er félagsleg staða 

foreldra metin út frá því hversu háa menntun þau hafa. Það sem þarf að varast við þessi 

gögn er að krakkarnir svara sjálfir spurningum um foreldra sína og ekki er hægt að gera 

ráð fyrir því að allir krakkarnir viti nákvæma menntun foreldra sinna. Það sem höfundar 

gerðu var að nota aðeins þau gögn þar sem krakkarnir svöruðu afgerandi um menntun 

forelda sinna en það var í kringum 80% svarenda. Gögnum var skipt niður efir menntun 

móðurs og föðurs og síðan var menntunarstigunum skipt niður efir því hvort foreldrar 

hafa lokið grunnskólaprófi eða minna, lokið framhaldsskólaprófi og svo hvort foreldra 

hafa lokið háskólaprófi. Niðurstöður voru þær að eftir því sem foreldra hafa hærri 

menntun því líklegri voru krakkarnir til þess að stunda íþróttir. Munur er á 

íþróttaþátttöku hjá þeim sem eiga föður eða móður sem hafa lokið grunnskólapróf eða 

minn og á þeim sem eiga foreldra sem hafa lokið framhaldskólaprófi. Það er hins vegar 

mjög lítill munur á íþróttaþátttöku hjá þeim krökkum sem eiga föður eða móðir sem 

hafa lokið framhaldsskólaprófi og þeirra sem eiga foreldra sem hafa lokið háskólaprófi. 

Þeirri tilgátu er velt upp í bókinni að tengsl séu á milli menntunarstigi foreldra og tekjum 

þeirra. Þannig að þeir sem hafa litla sem enga menntu hafa það ekki jafn gott 

fjárhagslega og þurfa þá í einhverju tilvikum að sleppa því að senda börnin sín í skipulagt 

íþróttastarf.  

 Til þess að skoða þetta samband nánar var einnig tekið inn í bæði íþróttaiðkun 

með íþróttafélögum það er að segja skipulagt íþróttastarf og líkamleg áreynsla. Til þess 

að reyna að meta ennþá betur fjárhag foreldra var einnig skoðað hvort annar eða báðir 

foreldrar höfðu verið atvinnulaus á síðustu tólf mánuðum. Þetta var gert vegna þess að 

menntun segir ekki endilega til um efnahagsstöðu fólks þó svo að hún gefi að einhverju 

leiti vísbendingar um það. Hins vegar er allveg ljóst að atvinnuleysi hefur í för með sér 

tekjuskerðingu. Niðurstöður voru nokkuð svipaðar þegar skoðað var hlutfall þeirra 

nemenda í 9. og 10. bekk sem hreyfa sig fjórum sinnum eða oftar í viku út frá 

menntunarstigi foreldra og þegar skoðað var menntuarstig foreldra og íþróttaiðkun 
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barna með íþróttafélögum. Það sem hefur hins vegar afgerandi áhrif bæði á 

íþróttaiðkun barna með íþróttafélögum og hreyfingu fjórum sinnum eða oftar í viku er 

hvort að foreldra höfðu orðið atvinnulausir á síðastliðnu ári Ef börn áttu foreldra sem 

höfðu upplifað atvinnuleysu minnkuðu líkurnar á því að þau stunduðu íþróttir úr um það 

bil 45% ef hvorugt foreldri hafði upplifað atvinnuleysi niður  í  25%. Með þessum 

upplýsingum er þó ekki hægt að segja með vissu að fjárhagsstaða foreldra sé aðal 

ástæða þess að börn stundi ekki íþróttir eða hreyfi sig reglulega, en þó virðist það hafa 

einhverskonar áhrif (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000).  

 

2.4 Hvatningaráhrif og fyrirmyndir 

Oft er talað um að þegar árangur íþróttaliðs er góður, verði sprengja í íþróttaiðkun í 

þeirri tilteknu grein, þá aðallega hjá yngri iðkendum. Það hefur ekki tekist að sanna með 

markvissum hætti að aukning verði í íþróttagreininni þegar nýjar fyrirmyndir verða til og 

athygli beinist að tiltekinni íþróttagrein. Þegar horft er til erlendra rannsókna sem skoða 

hvort það sé fylgni milli fjölgunar á iðkendum og athyglinni sem íþróttagreinin fær, þarf 

að hafa í huga að þessar rannsóknir eru gerðar með mismunandi áherslum. Til að mynda 

er verið að skoða mismunandi íþróttagreinar og ólík lönd eru skoðuð sem hafa 

mismunandi íþróttakerfi. Með því að horfa á samanlögð gögn þá jókst aðilum í íþróttinni 

krullu í Skotlandi eftir að breska kvennalandsliðið í krullu náði góðum árangri á 

ólympíuleikunum árið 2002 (Mutter og Pawlowski, 2013). Þessi rannsókn er mjög gott 

dæmi um það hvernig fyrirmyndir og jákvæð athygli geta haft áhrif á Íþróttaiðkun. Árið 

2002 voru vetrarólympíuleikarnir haldnir í Salt Lake City. Á þeim leikum unnu 4 konur 

fyrstu gullverðlaun fyrir Bretland á vetrarólympíuleikunum. Eins og Partick Barkham 

(2010) skrifar um þá höfðu margir Bretar ekki heyrt um íþróttina krullu, en á einni nóttu 

voru þessar 4 konur orðnar landsþekktar. Talið er að um sex milljón manna hafi vakið 

frameftir til þess eins að horfa á sjónvarpsútsendinguna á úrslitaleiknum. 

Þegar lönd eða landsvæði halda stórar skipulagðar keppnir líkt og 

heimsmeistaramót, getur það haft jákvæð áhrif á aukningu í íþróttum. Þetta gerðist 

einmitt í Ástralíu í kringum heimsmeistarakeppnina í ruðning (e. rugby) árið 2003. Eftir 

keppnina fjölgaði ungum iðkendum um 20% á meðan eldri iðkendum fjölgaði aðeins um 

5 % (Frawlay og Cush, 2011). 
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Ekki er þó alltaf jákvæð fylgni milli þeirra athygli sem íþróttagrein fær og aukningu í 

iðkun. Þjóðverjar áttu miklar tennisstjörnur á árunum 1986 til 1996. Þótt að mikil athygli 

var á tennisstjörnunum Boris Becker, Stefanie Graf og Michael Stich þá jókst tennis 

iðkun í Þýskalandi ekki neitt á þeim tímum sem stjörnurnar unnu hvern titilinn á fætur 

öðrum, í raun fækkaði iðkendum í íþróttagreininni eins og rannsókn Fedderson, 

Jacobsen og Meannig (eins og vísað er til í Mutter og Pawlowski, 2013) leiddi í ljós. 

 Í viðtali við Ólaf Þórðarson sem tekið var af Gunnlaugi Jónsyni, spyr Gunnlaugur 

Ólaf út í fyrirmyndir hans sem voru liðsmenn í gullaldarliði skagamanna. Ólafur svaraði á 

þann veg; fótbolti er svo stór hluti í lífi manns, fótbolti var aðal íþróttin uppá skaga. 

Þegar ég er fimm til sex ára var að koma upp mjög gott og sterkt lið sem átti mikla 

möguleika á að vinna marga titla. Ólafur talar um að gullaldarlið skagamanna hafi haft 

mikil áhrif á hann. Ólafur segist hafa horft til liðsins með aðdáunaraugum og talar um að 

þeir sem voru í liðinu væru mjög sterkar fyrirmyndir fyrir hann og aðra stráka upp á 

Akranesi sem voru að alast upp á svipuðum tíma og hann (Ólafur Þórðarson, 2018). 

 Rannsóknir sýna að margir unglingar velja sér fyrirmyndir úr íþróttaheiminum, 

strákar eru þó mun líklegri heldur en stelpur til að velja sér fyrirmyndir úr íþróttum, þó 

svo að stelpur geri það að sjálfsögðu líka (Adriaanse og Crosswhite, 2008). 

 Það sem kemur úr fyrri rannsóknum er að karlkyns íþróttamenn verða oftar fyrir 

valinu þegar kemur að því að velja sér fyrirmyndir, hvort sem stelpur eða strákar eru að 

velja (Bricheno og Thornton, 2007). Strákar velja sér nær undantekningarlaust 

íþróttafyrirmyndir af sama kyni, á meðan er algengara að stelpur velji sér fyrirmyndir úr 

íþróttum hvort sem það er um karlmenn og kvenmenn að ræða (Adriaanse og 

Crosswhite, 2008). Það er samt ekki eingöngu ungt fólk sem lítur upp til íþróttamanna, 

því að áhorfendur sem fylgjast með íþróttamönnunum líta einnig upp til þeirra. 

Áhorfendur sem eru yngri og stunda sjálfir íþróttir eru þó líklegri til að velja sér 

afreksíþróttamann sem fyrirmynd heldur en þeir sem eldri eru (Giuliano ofl, 2003). 

Afreksíþróttamenn eru oft valdir útaf hæfileikum þeirra innan vallar, sem og framkoma 

þeirra á vellinu, hæfileikar og úthald (Bromnick and Swallow, 1999). Hinsvegar hafa 

rannsóknir líka sýnt fram á að hegðun utan vallar hefur áhrif þegar ungt fólk velur sér 

fyrirmyndir (Buford May, 2009). 
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3 Gildi íþrótta fyrir íslensk ungmenni 

Eins og fram kemur hér að ofan eiga íþróttir að móta einstaklinga og kenna þeim jákvæð 

og góð gildi, en hvernig hafa íþróttir mótandi áhrif á einstaklinga. Hér fyrir neðan verður 

skoðað hvort og hvernig einstaklingar geta nýtt sér jákvæða eiginleika úr íþróttum yfir í 

daglegt líf. Íþróttir er mjög stórt hugtak og nær yfir margar greinar. Í raun eru alltaf að 

bætast við nýjar greinar inn í íþróttastarfið, eins og til dæmis rafíþróttir (Viðar 

Halldórsson, 2019). Þegar áhrif íþrótta eru skoðuð þá skiptir máli hvort börn stunda 

formlegar íþróttir eða óformlegar íþróttir. Þeir sem stunda formlegar íþróttir innan 

íþróttafélaganna eru ólíklegri til þess að stunda óæskilega hegðun heldur en þeir sem 

stunda óformlega íþróttaiðkun. Það fer oft á tíðum mikill tími í íþróttir hjá unglingum, 

eins og niðurstöður rannsókna um ungt fólk sýna er að færast í aukana að einstaklingar 

stundi íþróttir oft í viku (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). Þegar börn eru í 

almenningsíþróttum eru þau á sama tíma að stunda nám og það væri hægt að gera sér í 

hugarlund að íþróttirnar væru að taka tíma frá námi. Margar erlendar rannsóknir hafa 

skoðað samband árangurs í skóla og íþróttaiðkunar, niðurstöður eru þær að þeir sem 

stunda íþróttir eru líklegri til þess að standa sig betur í skólanum heldur en þeir sem ekki 

stunda íþróttir (Rees og Sabia, 2010). Það virðist vera að þrátt fyrir að íþróttir séu 

tímafrekar þá auka þær metnað hjá nemendum til að standa sig betur, og börn sem eru 

vön því að mæta á æfingar færa þann eiginleika yfir í skólastofuna. Út frá niðurstöðum 

er hægt að túlka það svo að börn sem læra að undirbúa sig fyrir æfingar og leik í 

íþróttum færa þann eiginleika yfir í skólastofuna. Þeir sem hafa stundað íþróttir vita að 

til þess að ná árgangri þarf að mæta samviskusamlega á æfingar, þeir einstaklingar sem 

hafa lært það í íþróttum eru líklegri til að taka það með sér í námi og mæta því betur í 

skólann frekar en þeir sem ekki stunda íþróttir (Marsh, 1993). Íþróttir geta einnig haft 

áhrif á óæskilega hegðun eins og reykingar, áfengi og vímuefni. Íslenskar rannsóknir 

hafa sýnt að þau börn sem stunda íþróttir eru ólíklegri til þess að neyta þessara efna, og 

því oftar sem börn æfa því ólíklegri eru þau til þess (Þórólfur Þórlindsson o.fl, 2000). 

Hægt er að skoða áhrif íþrótta á ólögleg vímuefni út frá kenningum um félagslegt 

taumhald og verður það samband skoðað betur í kaflanum hér að neðan.  

 Einnig hefur verið sýnt fram á hvernig íþróttir geta aukið jákvæða eiginleika í fari 

einstaklinga og á sama tíma dregið úr neikvæðum eiginleikum, svo einhver dæmi séu 

nefnd hefur verið sýnt fram á að  íþróttaiðkun getur aukið sjálfstraust einstaklinga og 
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dregið úr kvíða og þunglyndi (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994). Hér að neðan verður 

byrjað á því að skilgreina kenningar Hirschi um félagslegt taumhald, og síðan verður 

íþróttaiðkun og áhrif íþrótta tengt við kenninguna. 

 

3.1  Félagslegt taumhald  

Travis Hirschi er einn þekktastur fyrir kenningar sínar um félagslegt taumhald í tengslum 

við frávikshegðun. Í grófum dráttum virkar kenning Hirschi á þann veg að ef 

einstaklingar hafa sterk tengsl við samfélagið þá séu þeir ólíklegri til að sína af sér 

frávikshegðun. Á sama hátt geta neikvæð eða lítil tengsl við samfélagið gert það að 

verkum að einstaklingar sýni frávikshegðun. Hirschi útskýrði hvernig einstaklingar nái 

tengslum við samfélagið út frá fjórum þáttum. Tilfinningatengsl (e. attachment) er fyrsti 

þátturinn, þar sem Hirschi telur að fólk myndi tilfinningatengsl við annað fólk og 

stofnanir samfélagsins. Þessi tilfinningatengsl geta til dæmis verið tengsl sem fólk hefur 

myndað við vina sína og fjölskyldu. Ef að tengsl einstaklinga við grunnhópa samfélagsins 

eru mikil þá er félagslegt taumhald mjög virkt. Þegar börn og ungmenni eru í góðum 

samskiptum við foreldra sína og umgangast vini sína sem virða gildi og viðhorf 

samfélagsins eru þau ólíklegri til þess að sína af sér frávikshegðun. Frávikshegðun er 

aftur á móti líklegri ef þessir þættir eru ekki til staðar. Skuldbinding (e. commitment) er 

annar þáttur sem Travis Hirschi nefndi, eftir því sem einstaklingar eyða meiri tíma við 

hefðbundin störf því ólíklegri eru þeir til þess að sýna af sér frávikshegðun. Þessi 

hefðbundnu störf geta verið að einstaklingar stundi nám, hefji starfsferil, stofna 

fjölskyldu og svo framvegis. Þeir sem hafa einhverju að tapa eru ólíklegri til að sýna 

frávikshegðun frekar en þeir sem ekki stunda hefðbundnar athafnir og hafa þar af 

leiðandi ekki eins miklu að tapa (Thio, 2010). Með öðrum orðum ef að einstaklingar hafa 

raunhæf langtímamarkmið því ólíklegri eru þeir til að brjóta af sér. Þegar markmið eru 

skýr hjá einstaklingum þarf að velja sér leiðir til að ná þeim, og hafa skyldum að gegna 

gagnvart markmiðum sínum. Einstaklingar sem hafa langtímamarkmið eru ólíklegri til 

þess að leita í skyndilausnir að leið sinni að markmiðunum (Helgi Gunnlaugsson, 2018). 

Hirschi telur að þátttaka (e.involvement) valdi því að einstaklingar hafi ekki tíma til að 

sýna af sér frávikshegðun. Þeir sem stunda hefðbundin störf eins og vinnu, skóla og 

íþróttir og eru þar af leiðandi undir eftirliti foreldra eða forráðamanna, hafa ekki tíma til 
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að hugsa um eða framkvæma frávikshegðun. Trú (e.belief) er síðasti þátturinn sem 

einstaklingar nota til að tengjast samfélaginu samkvæmt Hirschi. Trúin hjá Hirschi er ekki 

andlegt fyrirbæri heldur vill hann meina að fólk sem trúir á reglur og gildi samfélagsins, 

hafi jákvætt viðhorf til laganna í landinu sem veldur því að fólk brjóti síður af sér (Thio, 

2010). Með aukinni trú á reglur og gildi samfélagsins þá eykst virðing fyrir rétti og 

eignum annarra (Helgi Gunnlaugsson, 2018). 

 Ef við förum yfir þá þætti sem Hirschi skilgreindi sem áhrif félagstengsla á 

taumhald þá geta íþróttir styrkt þá alla. Tilfinningatengsl myndast þegar börn stunda 

íþróttir með íþróttafélögum, það verða til sterk bönd á milli liðsfélaga sem gerir það að 

verkum samkvæmt Hirschi að ólíklegra er að einstaklingar sýni frávikhegðun. 

Skuldbinding er annað hugtak sem myndast við íþróttaiðkun, þegar ungmenni stunda 

íþróttir af kappi og mynda langtímamarkmið um að verða til dæmis betri í íþróttinni þá 

eru þau ólíklegri til að brjóta viðmið og gildi samfélagsins vegna þess að það gæti skaðað 

langtímamarkmiðið. Brot og refsingar geta verið mismunandi en hvað sem því líður þá 

gætu afleiðingar frávikshegðuna dregið til dæmis úr íþróttaiðkuninni sem myndi kannski 

þýða að markmiðinu yrði ekki náð. Þátttaka er eitthvað sem verður til við íþróttaiðkun 

eins og Hirschi talar um þá hafa einstaklingar ekki tíma til að brjóta af sér eftir því sem 

þátttaka eykst. Í íþróttum eru börn undir stjórn þjálfara og geta þar af leiðandi ekki sýnt 

frávikshegðun án þess að hún komist upp, eða jafnvel að þjálfarar og forráðamenn 

fyrirbyggi sú hegðun eigi sér stað. Íþróttaiðkun er oftast fléttað saman við skólastarf hér 

á Íslandi og því eru börn oftast að stunda æfingar seinni part dags eða á kvöldin, sem 

gerir það að verkum að lítill tími gefst bæði til þess að skipuleggja og framkvæma 

óverknaðinn. Síðasta hugtakið á ef til vill sísta tengingu við íþróttir en þær geta þó 

myndað trú og traust á gildum samfélagsins.  

 

3.2 Áhrif íþróttaiðkunar á unglinga 

Fyrir líðan og heilsu fólks virðist íþróttaiðkun og hreyfing hafa mikil áhrif, margar 

rannsóknir hafa sýnt fram á það. 

Hjá Rannsóknum & greiningu hafa rannsóknirnar beinst að margvíslegum þáttum í 

lífi ungmenna og aðaláherslur hafa verið á verndandi hlutverk íþróttaiðkunar í lífi 

ungmenna. Rannsóknir á áhrifum íþróttaiðkunar á meðal ungs fólks hafa meðal 
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annars leitt í ljós að ungmenni sem iðka skipulagðar íþróttir eru almennt líklegri til 

að ástunda heilbrigðan lífsstíl, einnig líður þeim betur andlega en öðrum ungmennum  

sem iðka ekki íþróttir (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014, bls. 21). 

 

Íþróttaiðkun getur verið að ýmsum toga og hægt er að skipta þeim í nokkra þætti. Það 

er talað um að þegar einstaklingar stunda íþróttir með íþróttafélagi eru þeir að stunda 

íþróttaiðkun með formlegum hætti. Óformleg íþróttaiðkun er svo skilgreind þegar 

einstaklingar stunda íþróttir utan íþróttafélaga eins og þeir sem stunda líkamsrækt, 

jaðaríþróttir og fleira. Formleg og óformleg íþróttaiðkun virðist ekki hafa sömu áhrif á 

notkun áfengis. Rannsóknir hafa sýnt fram á að formleg íþróttaiðkun dragi úr 

áfengisneyslu á meðan þeir sem stunda óformlega íþróttaiðkun séu líklegri til að neyta 

áfengis. Íþróttaiðkun virðist hafa góð áhrif á ungmenni, hvort sem um er að ræða 

andlega eða líkamlega heilsu. Þeir unglingar sem koma frá brotnum heimilum þar sem til 

dæmis heimilisofbeldi á sér stað hafa sérstaklega gott af því að stunda íþróttir. 

Þunglyndi og önnur andleg veikindi fylgja því oft þegar ungmenni alast upp við erfiðar 

heimilisaðstæður, því íþróttaiðkun getur dregið úr því að ungt fólk finni fyrir þunglyndi 

og annarri andlegri vanlíðan (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). 

 Í bókinni um gildi íþrótta fyrir íslensk ungmenni eru skoðuð heildaráhrif íþrótta. 

Margar rannsóknir sýna hvaða áhrif íþróttir hafa á ákveðna þætti í lífinu en í bókinni 

aðhvarfsgreina höfundar fylgni milli íþrótta í heild við aðra þætti. Með þessari aðferð 

sjáum við hversu miklu máli íþróttir skipta fyrir hvern þátt. Í aðhvarfsgreiningu þeirra var 

líkamsþjálfun, geta í íþróttum og íþróttaiðkun notað til þess að skýra tölfræðilega þætti 

sem tengjast íþróttum. Þættir sem um er að ræða eru sjálfsvirðing, líkamsímynd, 

sálvefræn einkenni, kvíði, þunglyndi og námsþáttur. Með því að nota aðhvarfsgreiningu 

má sjá hversu sterk fylgni íþrótta er við þessa þætti. Í bókinni er verið að vinna með 

niðurstöður úr rannsókn sem ber heitið Ungt fólk og var gerð árið 1992. Um er að ræða 

mjög stóra rannsókn á börnum í grunnskóla á Íslandi. Aðeins eru teknir þeir þættir sem 

snúa að íþróttum. Í aðhvarfsgreiningunni er námsþátturinn sá þáttur sem þarf að 

einhverju leiti að útskýra. Hann byggist á nokkrum þáttum, til að mynda hvernig 

nemendunum sjálfum finnst þeim ganga í skóla, hvernig þeim líður í skólanum, hvernig 

þeir eru undirbúnir fyrir tíma og síðan er litið á meðaleinkunn, einkunn í stærðfræði og 

ensku. Sálvefræn einkenni er líka samsett hugtak út frá nokkrum breytum. Þá voru 
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þátttakendur beðnir um að svara hversu oft þeir hafa fundið fyrir ákveðnum kvillum 

síðustu viku. Þeir kvillar sem spurt var um voru svimi, ógleði, ólga í maga, doði eða 

stingur í líkamanum, höfuðverkur, verkur í baki og kökkur í hálsi. Í aðhvarfsgreiningu 

höfunda voru niðurstöðum skipt niður eftir bekkjum í unglingadeild grunnskóla, þar að 

segja 8, 9. og 10. bekk. Í 8. bekk var fylgni íþrótta í heild greint við þrjá aðra þætti, 

námsþátt, líkamsímynd og sjálfsvirðingu. Í 9. og 10. bekk voru síðan þremum þáttum 

bætt við, þeir eru þunglyndi, sálvefræn einkenni og kvíði (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

1994). 

 Það sem kemur fram í aðhvarfsgreiningunni er að jákvætt samband er á milli 

íþrótta og náms, sjálfsvirðingu og líkamsímyndar í öllum bekkjum og neikvætt samband 

milli kvíða, þunglyndis og sálvefrænna einkenna í 9. og 10. bekk. Líkamsímynd hefur 

sterkari fylgni við íþróttir í 8. bekk eða 0,49 heldur en hún hefur í 9. og 10. bekk sem er 

0,35. Svipuð fylgni er á milli námsþátta milli bekkja en hún er 0,20 í 8. bekk og 0.19 í 9. 

og 10. bekk. Sama fylgni eða 0,37 er á milli allra bekkja þegar kemur að sjálfsvirðingu. 

Eins og áður segir þá er neikvæð fylgni milli heildaráhrifa íþrótta á svokallaða neikvæða 

kvilla. Íþróttir hafa mestu neikvæðu fylgninni við þunglyndi eða -0,25. Síðan er fylgnin 

svipuð milli kvíða og sálvefrænna einkenna eða um -0.20 (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

1994).    

3.2.1 Hvaða þættir innan íþrótta hafa áhrif á líðan  

Í bókinni Um gildi íþrótta fyrir íslensk ungmenni  tala höfundar um að niðurstaða þeirra 

sé að þegar unglingar stunda íþróttir og eru í góðu líkamlegu formi séu þau ólíklegri til 

þess að reykja, drekka áfengi og neyta fíkniefna heldur en þeir sem eru illa á sig komin 

líkamlega og stunda ekki íþróttir. Þeir sem stunda íþróttir tala sjálfir um að þeir séu betri 

í skóla, fá hærri einkunnir,  líði betur í skólanum og séu betur undirbúnir fyrir skóladaginn 

heldur en þeir sem ekki stunda íþróttir. Margar erlendar og íslenskar rannsóknir sýna 

sömu niðurstöður og koma fram hér að ofan.  Það sem kemur einnig fram í sömu 

rannsóknum er að íþróttir eru mjög misjafnar og margþættar og sé skipulag þeirra með 

ýmsum hætti. Það sem flestar íþróttir eiga þó sameiginlegt er að þær reyna á líkamlega 

þjálfun sem gerir það að verkum að unglingar sem stunda þær hafa betri heilsu og þeim 

líði betur, sem hjálpar þeim að takast á við misjöfn verkefni síðar á lífsleiðinni. Flest 

bendir til þess að líkamleg þjálfun hafa bein áhrif á heilsu og líðan unglinga. 



26 

Líkamsþjálfun hefur verið misvel rannsökuð í tengslum við aðra þætti, ekki er til dæmis 

vitað hvort það séu sömu þættir innan íþrótta sem minnka þunglyndi og kvíða og þeirra 

sem auka sjálfstraust og betri árangur í skóla. Auðvitað eru íþróttir ekki allar eins, þær 

vinna með styrkingu á mismunandi sviðum eins og úthaldi, samhæfingu, styrk, hraða og 

liðleika. Ef til vill eru allir eða flestir þessara þátta notaðir í einhverjum íþróttum. Þessir 

þættir geta haft mismunandi áhrif á líðan og velferð. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að 

þær æfingar sem þjálfa þol bæta andlega heilsu. Aðrar rannsóknir sýna að tegundir 

þjálfunar skipta ekki máli fyrir kvíða, þunglyndi og steitu. Það sem skiptir mestu máli er 

að einstaklingar stundi íþróttir af einhverju tagi reglulega (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

1994).  

 

3.3 Rannsókn um íþróttaiðkun og árangur í námi 

Rannsóknir hafa sýnt að íþróttir ýti undir áhuga hjá nemendum, kenni þeim að vinna í 

hóp og öðlast sjálfsaga. Margar rannsóknir sýna að þeir sem stunda íþróttir standa sig 

betur í skóla heldur en þeir sem ekki taka þátt í neinum íþróttum. Ekki eru allir sammála 

um það hvort þessar niðurstöður séu vegna þess að árangur í íþróttum dreyfist yfir á 

önnur svið (e. spillovers) eða hvort ekki sé hægt að finna orsakasamband þarna á milli 

(e. unobservables). 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að íþróttamenn í framhaldsskóla fá betri einkunnir, 

betri vinnu og endi með betri menntun. Einnig hefur verið sýnt fram á að þeir sem 

stunda íþróttir eyði lengri tíma í heimanám og hafi jákvæðara viðmót til skólans heldur 

en þeir sem ekki stunda íþróttir. Talað er samt um að þessi fylgni gæti verið útskýrð með 

þriðju breytu áhrifum (Darling, Caldwell og Smith, 2005; Eccles og Barber, 1999). 

 Talið er að þátttaka í einhvers konar íþróttastarfsemi stuðli að fjölbreyttari 

félagslegri, líkamlegri og vitsmunalegri færni sem leiðir til betri færni í kennslustofunni 

(Eccles, Barber, Stone & Hunt, 2003). 

         Í rannsókn sem gerð var á nemendum í Bandaríkjunum kom í ljós að þeir sem 

stunduðu íþróttir einu sinni til tvisvar í viku voru með 0,109 hærri meðaleinkunn í 

stærðfræði og ensku. Ef nemendur æfðu þrisvar til fjórum sinnum í viku var hægt að 

tengja ennþá hærri einkunnir við þá. Þeir nemendur sem æfðu fimm sinnum eða oftar í 

viku voru síðan með hæstu aukningu einkanna eða 0.187 hærra en þeir sem ekki 
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stunduðu íþróttir. Einkunnir erlendis eru ekki eins og þær eru á Íslandi. Hér á Íslandi 

notum við einkunnir frá núll upp í tíu, þar sem núll er lægst og tíu er hæsta einkunn. Í 

skólum erlendis er oftar en ekki notast við bókstafaeinkunn þar sem A eða A+ er hæsta 

einkunn. Í rannsókn Rees og Sebian var stuðst við GPA stuðla, þar sem einkunn úr öllum 

tímum nemenda er sett í eina meðaleinkunn og í stað þess að hún sé gefin í bókstöfum 

þá er hún færð í tölustafi frá núll upp í fjóra eða fimm (Rees og Sabia, 2010). 

 Íþróttir geta haft góð áhrif á árangur í skóla, þetta sýna rannsóknir sem gerðar 

hafa verið í Bandaríkjunum. Í raun hafa margar rannsóknir verið gerðar á námsárangri og 

íþróttaiðkun. Til að mynda gerðu Rehberg og Schafer (1968) rannsókn á karlkyns 

nemendum í menntaskóla. Þeir komust af því að strákar sem stunda íþróttir hafa meiri 

metnað fyrir náminu. Strákar sem stunduðu íþróttir höfðu meiri metnað til þess að ná 

sér í hærri menntun. Einnig eru margar rannsóknir sem sýna að íþróttir hafa ekki sömu 

áhrif á alla drengi. Þeir strákar sem voru vel settir í þjóðfélaginu sýndu ekki jafn mikinn 

metnað til að ná langt í námi og þeir sem höfðu það ekki jafn gott.  

 Marsh (1993) gerði langtímarannsókn á tæplega 15.000 

framhaldsskólanemendum í Bandaríkjunum sem varpaði ljósi á íþróttaiðkun og 

námsárangur. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram hvernig þátttaka í íþróttum 

hefur jákvæð áhrif á námsárangur, ásamt viðhorfi til skólans og námsmarkmiða. Þeir sem 

stunduðu íþróttir í upphafi framhaldskólanáms náðu betri árangri í skólanum, þeir höfðu 

betri sjálfsmynd og mættu betur í tíma. Niðurstöðurnar héldust marktækar og breyttust 

ekki þegar tekið var tillit til ýmissa þátta eins og stéttarstöðu, kynferðis, hæfileika og 

fleira. Ástæðan fyrir því að íþróttir höfðu góð áhrif á námsárangur var sú að íþróttir 

skapa sterka sjálfsmynd, auka metnað til að standa sig vel í námi og ýta undir að 

eintaklingar hafi jákvætt viðhorf til skólans. Niðurstöðurnar eru sérstaklega merkilegar 

vegna þess að um er að ræða langtímarannsókn sem gefur tækifæri til þess að skoða 

orsakasamhengi á milli þeirra þátta sem voru rannsakaðir (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

1994).  

 Ekki hefur verið gert mikið af íslenskum rannsóknum á þessum efnum, en þó var 

gerð rannsókn í lok áttunda áratugs (Þórólfur Þórlindsson, 1978). Rannsóknin var gerð á 

400 unglingum í 10. bekk og voru niðurstöður sambærilegar erlendum rannsóknum. 

Íþróttir höfðu jákvæð áhrif á aðaleinkunn nemenda á þann hátt að þeir sem stunda 

íþróttir eru líklegri til þess að fá hærri meðaleinkunn en þeir sem stunda ekki íþróttir. Það 
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sem er áhugaverðast við þessa rannsókn er það að íþróttaiðkun virðist hafa meiri áhrif á 

einkunn stelpna heldur en stráka. Það kom einnig í ljós að sterkara samband er á milli 

íþróttaiðkunar og árangurs í raungreinum og veikara samband milli íþróttaiðkunar og 

tungumálagreina. Stéttarstaða skiptir ekki jafn miklu máli í íslensku rannsókninni eins og 

hún gerði í þeirra bandarísku (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994).  

3.4 Tengls íþrótta við áfengi, reykinga og vímuefni 

Ef samband vímuefna á borð við reykingar, áfengis og hass er borið saman  við íþróttir 

sjáum við hversu góð áhrif íþróttastarf hefur á það að ungmenni notist ekki við þessi 

efni. Í bókinni félagsstarf og frístundir íslenskra unglinga nota höfundar gögn úr Ungt 

fólk 1997 og bera saman vímuefnaneyslu við ólík tómstundastörf eins og 

félagsmiðstöðvar, tónlistarskóla og íþróttafélög.  Krakkarnir í 9. og 10. bekk voru spurðir 

út í það hvort þau reyki daglega og síðan var borið saman hversu mikinn þátt þau taka í 

tilteknu íþróttastarfi. Niðurstöðurnar voru þær að eftir því sem einstaklingarnir sögðust 

stunda oftar íþróttir með íþróttafélögum því ólíklegri voru þau til þess að reykja. 

Neikvætt samband er á milli íþrótta og daglegra reykinga, þannig að eftir því sem börn 

stunda íþróttir í meira magni því ólíklegri eru þau til þess að reykja. Sambandið er öfugt 

á milli félagsmiðstöðva og reykinga en því oftar sem ungmenni sóttu 

félagsmiðstöðvarnar því líklegri voru þau til þess að reykja. Út frá þessum niðurstöðum 

er þó ekki verið að gera lítið úr starfi félagsmiðstöðva eða segja að þær stuðli að 

reykingum, aðeins er verið að segja að sambandið á milli krakka sem stunda 

félagsmiðstöðvar og reykinga er jákvætt. Sambandið á milli unglinga sem stunda 

tónlistarskóla og reykinga er hins vega frekar einkennilegt, en þeir sem fara aldrei eða 

oft í tónlistarskóla eru ólíklegri til þess að reykja heldur en þeir sem segjast sjaldan eða 

stundum fara í hann. Svipað samband er á milli áfengis og reykinga hjá þeim sem fara í 

félagsmiðstöðvar en það er sama jákvæða sambandið, það sem kemur hins vegar á 

óvart er að það þarf meiri íþróttaiðkun til þess að draga úr drykkju áfengis heldur en 

þurfti til þess að draga úr reykingum. Í kringum 30% sem svöruðu aldrei, sjaldan og 

stundum til um íþróttaiðkun sína með íþróttafélagi hafa drukkið áfengi síðustu 30 daga. 

Prósentan fer síðan niður í 24% þegar einstaklingar stunda oft íþróttir. Það sem kemur 

fram í sambanburði við reykingar og áfengi er að hærri prósenta af einstaklingum í 9. og 

10. bekk hafa drukkuð áfengi síðustu 30 daga heldur en þeirra sem reykja. Samband 
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þeirra sem hafa prófað hass einhvern tímann á lífsleiðinni eftir tómstundastarf er svipað 

og við reykingar og áfengi. Því oftar sem einstaklingar æfa íþróttir því ólíklegri eru þeir til 

að hafa prófað efnið. Aftur er jákvætt samband á milli þess að hafa prófað hass og þeirra 

sem stunda félagsmiðstöðvar, því oftar sem fólk fer í félagsmiðstöðvar því líklegri eru 

þau til að hafa prófað hass. Ólíklegasti hópurinn til þess að hafa prófað hass eru þeir 

sem stunda tónlistarnám oft í viku (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). 

 

3.5 Íþróttir geta myndað sjálfstraust  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að sjálfsvirðing, gott sjálfstraust og jákvæð sjálfsmynd hefur 

góð áhrif á unga einstaklinga þegar haldið er út í lífið. Samkvæmt greiningum frá Gruber 

(eins og vísað er til í Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994) hefur íþróttaiðkun og líkamsrækt 

mikil áhrif á sjálfsvirðingu ungmenna. Þetta hefur sérstaklega góð áhrif á þá einstaklinga 

sem glíma við vandamál eins og fötlun. Það sem hefur hvað mest áhrif á sjálfsmat 

einstaklinga í sambandi við íþróttir er líkamsþjálfun, hún vegur meira vægi en hæfni í 

íþróttum og hreyfifærni. Það skiptir því meira máli fyrir unga einstaklinga að stunda 

íþróttir og hreyfa sig reglulega heldur en að vera góður í íþróttum. Þeir einstaklingar sem 

hafa sterka sjálfsmynd og ber virðingu fyrir sjálfum sér, eru ólíklegri til að þjást af 

þunglyndi og finna fyrir kvíða. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að mikið sjálfstraust, 

sjálfsvirðing og jákvæð sjálfsmynd hafa áhrif á það hvernig einstaklingum gengur í námi, 

þeir sem búa við þessa eiginleika ganga betur í námi heldur en þeir sem ekki hafa þá. 

Sjálfsvirðing hefur einnig áhrif á áfengisneyslu unglinga, þá fer mikil áfengisneysla saman 

við litla sjálfsvirðingu og einnig getur sjálfsvirðingin haft áhrif á afbrot unglinga. 

 Ekki er til mikið af rannsóknum um þessi málefni hér á Íslandi, en þó hafa 

einstaklingar skoðað samband milli sjálfsvirðingar og íþrótta. Anton Bjarnason lektor við 

Kennaraháskóla Íslands er einn þeirra sem hefur talað mikið fyrir því að íþróttir geti bætt 

sjálfsvirðingu. Hann talar aðallega út frá reynslu fremur en rannsóknum. Á árunum 1990-

1991 beitti Anton sér fyrir því að þau börn sem væri í slæmu líkamlegu formi fengju 

sérstaka íþróttatíma. Eins og áður segir er ekki um beina rannsókn að ræða og þess 

vegna eru ekki neinar niðurstöður, en Anton segist ekki vera í neinum vafa um að þessir 

íþróttatímar hefðu jákvæð áhrif á þá einstaklininga sem myndu sækja þá. Börnin sem 

stunduðu þessa sérstöku íþróttatíma í æfingaskóla Kennaraháskóla Íslands bætt 
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sjálfstraust sitt að mati Antons. Í rannsókn um Ungt fólk 1992 kemur fram að því oftar 

sem íþróttir eru stundaðar í viku því betri verður sjálfsvirðing einstaklings. Í þessari 

rannsókn kemur einnig fram að stúlkur hafa minni sjálfsvirðingu heldur en strákar, samt 

hækkar hún hjá báðum kynjum eftir því sem íþróttaiðkun eykst (Þórólfur Þórlindsson 

o.fl., 1994). 

3.6 Þjálfun og ánægja í íþróttum 

 Eins og fram kemur hér að ofan er íslenska íþróttakerfið á margan hátt frábrugðið 

kerfum annarra landa. Íslensk íþróttafélög hafa einnig aðeins öðruvísi fyrirkomulag hvað 

varðar þjálfara heldur en mörg önnur lönd. Íþróttafélög á Íslandi hafa bæði starfsfólk 

innan félagsins ásamt þvi að allir iðkendur hafa þjálfara (Viðar Halldórsson, 2019). Í 

öðrum löndum sem skipta íþróttastarfi eftir almennings- og afreksíþróttum þá hafa 

yngstu iðkendurnir sem stunda almenningsíþróttir ekki menntaðan þjálfara. Oftast nær 

eru það foreldrar sem sjá um þjálfun á liði og er geta þeirra til þjálfunar örugglega jafn 

misjöfn og þeir eru margir. Koby Bryant fyrrum leikmaður Los Angeles Lakers og 

fimmfaldur NBA meistari sagði nýverið frá því í viðtali að hann væri að þjálfa lið dóttur 

sinnar Það eru þó eflaust fæstir krakkar sem eru svo heppnir að hafa fyrrum 

atvinnumann í íþróttinni sem þjálfara. Bryant kom líka inn á mjög áhugaverðann punkt í 

viðtalinu, hann sagðist vera meðvitaður um að stelpurnar fari ekki allir á 

atvinnumennsku í körfubolta. Markmið hans er því að kenna þeim hvernig á að vera 

framúrskarandi og sýna þeim hvað þarf til að ná langt í körfubolta og vonast hann til þess 

að þær nýti sér þá tækni á öðrum sviðum í lífinu (Kimmel, 2018). Það er áhugavert að 

heyra mann sem hefur meira en 20 ára reynslu úr atvinnumennsku vera álíka 

meðvitaðann um hvað íþróttir geta kennt börnum og verið að velta fyrir sér svipuðum 

hlutum og gert er í þessari ritgerð.  

 Ef við snúum okkur aftur að þjálfun á Íslandi, þar sem það snýst ekki bara um að 

iðkendur hafi þjálfara heldur þurfa þau einnig að hafa þjálfara við hæfi sem vita um hvað 

íþróttin snýst og hvernig hægt sé að auka getu iðkenda. Íslensk íþróttafélög hafa unnið 

gott starf í að mennta þjálfara og koma þeim inn í íþróttastarfið, þetta á sérstaklega við 

um í fótboltaíþróttinni. Ísland hefur flest menntaða fótboltaþjálfara miðað við höfðatölu 

í samanburði við löndin í kringum okkur. Þrátt fyrir að fótboltahreyfingin á Íslandi skari 

fram úr á sviði menntaðra þjálfara þá passa allar íþróttir á Íslandi upp á það að hafa 
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launaða og hæfa þjálfara fyrir alla sína iðkendur (Viðar Halldórsson, 2019). Þetta þýðir að 

í formlegu íþróttastarfi eru þjálfarar sem hafa þær hæfniskröfur sem þarf til þess að 

sinna iðkendum, allt frá því að börn stíga sín fyrstu skref í íþróttum og upp í 

meistarflokka eða hæðstu stig íþróttarinnar. Það skal þó tekið fram að ekki eru allir 

þjálfara með próf til þess að þjálfa og oft eru aðstoðarþjálfara sem sjá um iðkendur með 

aðalþjálfara. Aðstoðarþjálfarar eru oft unglingar sem sjálfir hafa æft eða eru enn að æfa 

hjá félaginu og hafa þá umfram þekkingu á íþróttinni heldur en iðkendur vegna reynslu 

sinnar.  

 Það er mjög jákvætt fyrir Íslendinga að hafa hæfa þjálfara því að þegar kemur að 

því að börn og ungmenni læri ýmis konar gildi í íþróttastarfi, sem hefur áhrif á hegðun 

og viðhorf fólk, þá skipta leiðbeinendur og þjálfarar miklu máli. Þegar þjálfarar brýna 

fyrir iðkendum sínum skaðsemi áfengis og vímuefna verður það til þess að íþróttastarfið 

hafi meiri áhrif á það hvort einstaklingar kjósi að nota slík efni. Ef þjálfarar og 

leiðbeinendur leggja mikla áherslu á heilbrigðan lífstíl og heiðarlega framkomu þá 

verður uppeldislegt og heilsufarlegt gildi íþrótta meira. Það telst mjög líklegt að sú 

reynsla sem ungmenni fá út úr íþróttum, sem snýr að ánægju, hvatningu og félagsskap 

hafi mikið gildi fyrir þau. Unglingar eru ekki endilega að pæla í því afhverju þeir eru að 

stunda íþróttir nema að þeim finnst það skemmtilegt og hafa ánægju af. Eftir því sem 

æfingarnar verða fleiri og einstaklingarnir hafa iðkað íþróttir í lengri tíma eykst hæfni 

þeirra í íþróttinni og bæta iðkendur árangur sinn og líkamlegt atgervi (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 1994). Biddle (1993) fór yfir rannsóknarniðurstöður á þessum þáttum 

og komst að þeirri niðurstöðu að rannsóknir á ánægju og leikgleði séu vanræktar þó að 

vísbendingar séu um að ánægja sé oft á tíðum aðal ástæða þess að ungmenni byrji að 

æfa íþróttir. Einnig hefur ánægja við íþróttir haft áhrif á það hvað fólk fær andlega og 

líkamlega út úr þátttöku sinni í íþróttum og þjálfun á líkamanum almennt. 

Csikszentmihalyi (1975) sýndi fram á að hæfni í íþróttum hefur mikið með ánægju að 

gera og geta kröfur á íþróttaiðkendur skipt miklu máli. Æfingarnar mega ekki vera of 

einfaldar svo iðkendum finnist þær óspennandi en þær mega heldur ekki vera of 

krefjandi þannig að iðkendum þyki þær leiðinlegar. 

 Margir fræðimenni bæði félagsfræðingar og heimspekingar hafa bent á að leikur 

sé mikilvægur fyrir félagsmótun og vellíðan barna (Mead, 1934). 
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4 Niðurstöður 

Samkvæmt fyrri rannsóknum sem gerðar hafa verið á áhrif íþrótta þá kemur glögglega í 

ljós að ástundun íþrótta hefur góð áhrif fyrir þá einstaklinga sem stunda íþróttir og þá 

sem standa þeim næst. Í þessari ritgerð sjáum við hvernig íþróttir auka jákvæðu 

eiginleikana sem einstaklingar vilja hafa í fari sínu. Við viljum öll vera góð í skóla, til þess 

að fá betri menntun og þar af leiðandi betri vinnu í framtíðinni. Sjálfsvirðing skiptir 

einnig miklu máli fyrir einstaklinga eins og áður hefur komið fram. Eftir því sem 

sjálfsvirðingin eykst hjálpar það fólki á ýmsum sviðum eins og til dæmis í námi. Fram 

hefur komið að þeir sem hafa góða sjálfsvirðingu eru til að mynda ólíklegri til þess að 

leiðast út neyslu á áfengi og annara vímuefni. Talið er líklegt að fylgni sé einnig á milli 

líkamsímyndar og sjálfsvirðingar. Íþróttir minnka einnig líkurnar á því að hafa neikvæða 

kvilla eins og þunglyndi, kvíða og sálvefræn einkenni (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994). 

 Hér að neðan verður farið í þá þætti sem íþróttir geta haft áhrif á og reynt að 

tengja þá saman við kenningar um félagslegt taumhald. Einnig voru tekin viðtöl við þrjá 

einstaklinga, en nöfnum þeirra hefur verið breytt. Svör úr viðtölunum verður svo fléttað 

inn í þessa félagslegu þætti og skoðað hvernig íþróttir höfðu áhrif á viðmælendur.  

 Þar sem áfengisneysla ungmenna er skilgreint sem frávikshegðun þá virðist 

félagslegt taumhald myndast frekar innan formlegrar íþróttaiðkunar heldur en í 

óformlegri. Einstaklingar sem stunda óformlegar íþróttir geta gert það án þess að eiga í 

samskiptum við aðra. Ef við tökum dæmi um einstakling sem stundar æfingar í 

líkamsræktarstöð, þá getur sá einstaklingur ráðið því hvenær hann fer á æfingar og 

hvort hann æfi alla daga eða bara þegar honum hentar, þá minnkar þátttaka hans í 

kenningum Hirschi. Einstaklingar sem stunda líkamsrækt geta æft einir og þá myndast 

ekki geðtengsl innan íþróttanna eins og þau gera þegar einstaklingar stunda formlegar 

íþróttir. Hægt væri að halda því fram að í einstaklingsíþróttum eins og frjálsum íþróttum 

skorti geðtengsl en það er ekki raunin því að þó keppendur í einstaklingsíþróttum þurfi 

að stóla á sjálfan sig þá keppa þeir innan íþróttafélags og mynda geðtengsl við aðra 

iðkendur og þjálfara innan sama félags á æfingum. Í þessu dæmi eru tveir þættir farnir 

úr kenningunni um félagslegt taumhald, en þeir geta að sjálfsögðu myndast á 

einhverjum öðrum forsendum heldur en í íþróttum (Thio, 2010). 
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4.1 Viðmælendur   

Tekin voru viðtöl við þrjá einstaklinga sem allir áttu það sameiginlegt að hafa byrjað að 

æfa íþróttir snemma. Allir viðmælendurnir voru karlmenn á aldrinum 25-26 ára. Þeir 

hafa allir lokið háskólanámi. Viðmælendur snertu aðeins á viðkvæmum málefni og því 

hefur nöfnum þeirra verið breytt. Reynt var að spurja spurninga sem buðu upp á opin 

svör og voru þau síðan borin saman við kenningar og fyrri rannsóknir. Svör viðmælenda 

verður síðan flettað saman við félagslega þætti. Bæði verður tekið beint upp úr viðtölum 

ásamt því að svörn þeirra verða túlkuð. 

4.2 Nám 

Margar rannsóknir sýna hvernig íþróttaiðkun færist yfir á skólanám einstaklinga, þeir 

sem æfa íþróttir virðast hafa eiginleika sem nýtast betur í skóla en þeir sem ekki stunda 

íþróttir. Þá er helst að nefna þætti eins og vinnu í hóp, sjálfsaga, metnað fyrir námi og 

fleira (Marsh, 1993). Tveir af þremur viðmælendum mínum töluð um að íþróttir hafa 

kennt þeim að vinna í hóp sem hjálpaði þeim bæði með skóla og vinnu. Eins og fram 

kom í viðtalinu við Gunnar þegar hann var spurðu um hvort að hann gæti tekið einhverja 

eiginleika úr íþróttum yfir í daglegt líf :  

sko ég held að aðalatriðið þar sé samskiptafærni, þú veist, maður hefur 

verið í íþróttum frá því að maður var pínu lítill og maður „handpikkar” 

ekkert hverja maður er með í liði og, þú veist, stundum ertu með, þú 

veist, oftast með skemmtilegum skrákum og svoleiðis en stundum ertu 

með algjörum sultum sem þú ert ekki að „bonda” við og sem eru bara 

að þér finnst leiðinlegir, en, þú veist, þú getur ekki komið fram við þá 

eins og þeir séu „piece of shit” þannig maður verður kannski að læra 

inn á hvern og einn og læra að bera virðinu fyrir öllum og það er 

kannski helsta sem ég get fært úr íþróttunum. 

 

Jón talar um svipaða hluti tengt samvinnu, hann var fyrirliði í yngri flokkum og fannst 

það skipta máli þegar kom að því að sýna frumkvæði í hópavinnu bæði í skóla og vinnu:  

að vera fyrirliði í einhverju fótboltaliði þá lærir maður að taka ábyrgð 

seinna meir og ég tel það hafa hjálpað mér rosa mikið í vinnu 

sérstaklega og líka í skólanum, í hópaverkefnum og fleira. 
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Metnaður í námi var mjög mismunandi eftir viðmælendum og talaði Jón um að hann 

hafi lært það frá unga aldri að ef þú ætlaðir að ná árangri í einhverju þá þarf að sinna 

því. Hann talar um að þegar hann var að æfa fótbolta þá þurfti að mæta á æfingar til 

þess að ná árangri og vera í liðinu. Þetta tók hann með sér úr íþróttum yfir í nám og var 

alltaf með góða mætingu í skóla:  

já ég tel mig alltaf hafa mætt rosa vel í skóla alltaf veið með 100% 

mætingu eða svona 90 kannski 95 og ég tel að ég hef lært mikið af því 

að mæta á æfingar og mæta í skóla. 

 

Frásögn Ólafs var allt öðruvísi heldur en hjá Jóni og það sem fyrri rannsóknir hafa sýnt 

en hann var með mjög slæma mætingu í skóla. Hann fékk oft tiltal eins og hann sagði 

sjálfur þegar hann var í menntaskóla og ekki skánaði mæting hans þegar komið var í 

háskóla þar sem það er frjáls mæting. Þegar hann var spurðum hvort hann væri 

duglegur að mæta í tíma þá svarði hann því svona:  

Nei ekki í menntaskóla, þá fékk ég einhverjar 2, 3 viðvaranir fyrir 

mætingu, það var aðallega að maður var að sofa út, sofa eitthvað 

lengur og mæta í þriðja tíma enn í háskóla var fjáls mæting og ég held 

að ég hafi bara, ég veit ekki mætt svona í 20% tíma yfir önnina  

 

en Óli segir þó samt að hann hafi haft sjálfaga til þess að klára námið þegar honum 

langaði að hætta og fara að gera eitthvað annað:  

Já alveg ég held að hérna sko það hafi verið keppnisskap í mér sem að 

kom mér í gegnum háskólann og kom mér í það að byrja í háskóla... 

mér langaði mjög oft að hætta í háskóla ég nennti þessu ekki neitt sko 

á tímabili en bara einhvernveginn þú bara drullar þér áfram og klára 

þetta og ég held að það sé uppsprottið úr íþróttum sko.  

 

Þótt að viðmælendur mínir hafi mismunandi sögu að segja um skólanám sitt þá hafa þeir 

allir klárað háskólanám. Þó þeir hafi tekið mismunandi þætti með sér úr íþróttum þá 
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hafa þeir allir notað færni sem þeir hafa lært úr íþróttum yfir í námi. Fyrri rannsóknir 

segja til um að þeir sem stunda íþróttir séu líklegri til að standa sig betur í námi. Þótt að 

erfitt sé að alhæfa um það með þeirri eigindlegu aðferð sem notað er í þessari ritgerð, 

þá hafa þeir staðið sig vel í námi og telja að íþróttir hafi hjálpað til með það. Það sem er 

einnig áhugavert að heyra viðmælendur tala um að þótt að íþróttin sé stór þáttur í 

þeirra daglega lífi þá skarst þær ekki við námið. Allir viðmælendur mínir töluðum um að 

frá unga aldri hafi þeir æft íþróttir nánast alla daga vikunnar, en töldu þó að með 

skipulagi hafi þeir líka fléttað námið inn í daginn.  

 

4.3 Reykingar, áfengi og vímuefni 

Hér fyrir ofan var aðeins snert á því hvernig félagslegt taumhald myndast við formlega 

og óformlega íþróttaiðkun. Vímuefni eins og áfengi og eiturlyf eru skilgreind sem 

frávikshegðun, bæði eru öll eiturlyf ólögleg á Íslandi og börnum undir 20 ára aldurs er 

óheimilt að kaupa og neyta áfengis (Magnús Viðar Skúlason, 2001). Notkun áfengis er 

flokkað sem frávikshegðun í samhengi við unglinga sem ekki hafa náð aldri til að neyta 

þess, sömu sögu er að segja um reykingar þar sem 18 ára einstaklingar mega hvorki selja 

né kaupa tóbak (Lög um tóbaksvarnir nr. 6/2002).  

 Rannsóknir á ávana- og vímuefnum hafa sýnt að þeir sem stunda íþróttir eru 

ólíklegri til að neyta þeirra heldur en einstaklingar sem ekki stunda íþróttir. Eftir því sem 

æfingum fjölgar því ólíklegra er að þeir notist við slík efni. Skuldbinding í kenningum um 

félagslegt taumhald hefur áhrif á það hvort einstaklingar noti slík efni. Einstaklingar í 

íþróttum setja sér ýmis konar markmið sem tengjast íþróttum og geta efni eins og 

áfengi, reykingar og vímuefni haft áhrif á getu þeirra til að ná settum markmiðum 

(Þórólfur Þórlindsson o.fl. 2000). Í viðtölum mínum tala allir viðmælendur einnig um það 

að formleg íþróttaiðkun hafa dregið úr til dæmis drykkju þeirra miða við aðra jafnaldra 

sem ekki stunduðu íþróttir. Þeir lýstu áfengisneyslu sinni sem félagslegum hlut, til 

dæmis var drukkið fyrir skólaböll. Þegar það var æfing eða stutt í næsta leik þá sögðust 

þeir ekki hafa farið á ballið eða sleppt því að drekka áfengi fyrir ballið. Allir viðmælendur 

mínir segjast drekka áfengi í dag en segjast ekki drekka mikið af því. Tveir þeirra byrjuðu 

að drekka þegar þeir komust á menntaskólaaldurinn og einn þeirra byrjaði að drekka í 9. 

bekk í grunnskóla. Allir viðmælendurnir tala um að íþróttir hafi gert það að verkum að 
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þeir héldu áfengisdrykkju í lágmarki. Allir viðmælendur nefndu að hafa ekki verið að 

nota áfengi á skólaböllum þegar leikir voru á næsta leiti því að þeir vissi að það hafði 

ekki góð áhrif á getu þeirra í leiknum. Ólafur var með markmið um að verða 

atvinnumaður í fótbolta, það hafi gert að verkum að hann hélt áfengi í lágmarki þótt að 

jafnaldrar hans sem ekki stunduðu íþróttir væru mikið að neyta áfengis á 

menntaskólaárunum:  

já ég þú veist ég ætlaði mér þannig séð að vera atvinnumaður í fótbolta 

lengi vel og það var búið að telja manni trú um það að þetta væri svona 

ekki alveg hérna réttur kostur ef maður ætlaði sér þangað. 

 

Út frá orðum Ólafs má sjá hvernig íþróttir hafa áhrif á skuldbindingu í félagslegu 

taumhaldi. Hann var með langtímamarkmið um að verða atvinnumaður og fannst áfengi 

geta eyðilagt þau markmið. Það sama má segja um reykingar, þær geta komið í veg fyrir 

að langtímamarkmiðum sé náð og allir viðmælendur mínir segjast ekki reykja í dag. Einn 

þeirra hefur prófað að reykja en gerir það ekki dagsdaglega. Viðmælendur endurspegla 

niðurstöður fyrri rannsókna hvað varðar reykingar, þeir hafa alltaf æft oft í viku og 

reykja ekki. Eins og fram kemur hér að ofan þá er neikvætt samband á milli hassneyslu 

og íþrótta, þar að segja því oftar sem einstaklingar stunda íþróttir því ólíklegri eru þeir til 

að hafa prófað hass. Þótt að ekki séu öll eiturlyf skoðuð í þessari ritgerð þá má áætla að 

þessi fylgni sé svipuð á milli íþrótta og allra eiturlyfja. Margar ástæður geta verið fyrir því 

að einstaklingar neyti ekki eiturlyfja og hægt er að tengja einhverjar þeirra við félagslegt 

taumhald. Ef byrjað er að skoða tilfinningatengls við fíkniefni út frá sjónarhorni 

íþróttamanna, þá sjáum við að þeir sem stunda íþróttir mynda tengsl við aðra 

einstaklinga innan íþróttanna og þegar börn hafa sterk tilfinningatengsl við aðra þá eru 

þau ólíklegri til þess að sýna frávikshegðun eins og til dæmis að nota fíkniefni. Ef börn 

eru í íþróttum þá myndast þessi tengsl innan íþrótta og börnin læra að virða þau viðmið 

og gildi sem eru í samfélaginu. Líkt og með áfengið, þá geta fíkniefni sett markmið 

íþróttamanna úr skorðum. Íþróttirnar hjálpa því klárlega til með skuldbindinguna í 

félagslegu taumhaldi, bæði vegna þess að einstaklingar eyða miklum tíma í hefðbundin 

störf og vegna þess að einstaklingar vilja ekki eyðileggja það sem þeir hafa áorkað. 
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Þátttakan í íþróttum gerir það líka að verkum að einstaklingar hafi ekki tíma til að sýna 

frávikshegðun eins og fíkniefnanotkun í þessu tilfelli (Helgi Gunnlaugsson, 2018).  

Þegar Gunnar er spurður um það hvernig félagslífið var eftir að æfingar fóru að aukast 

hjá honum þá svarði hann svona:  

Já einhvernveginn svona þegar maður er á unglingastiginu í 

grunnskólanum þá var aðal félagslífið bara að fara í skólann og fara á 

æfingar og svo gat, gerði maður ekkert meira. Svo kom maður bara 

heim og át og fór að sofa.     

 

Án þess að hann geri sér grein fyrir því sjálfur þá er Gunnar í raun að segja að 

hann hafði engann tíma til að stunda frávikshegðun. Hirschi talar um að með 

skuldbindingu þá séu börn alltaf undir eftirliti foreldra eða forráðamanna. Eins 

og Gunnar lýsir því þá var hann í skólanum á daginn þar sem kennarar hafa augu 

með honum, síðan fer hann á æfingar þar sem þjálfarar eru með yfirumsjón og 

síðan fer hann heim þar sem foreldrar hans eru. Gunnar og hinir tveir 

viðmælendurnir sögðust ekki nota fíkniefni. Þótt að Gunnar hafi ekki verið að 

svara því afhverju hann hafi aldrei prófað fíkniefni þá getur þetta verið ein af 

ástæðunum að eftirlitið var alltaf til staðar. Þegar Óli var beðinn um að bera 

saman fíkniefnaneyslu vina sinna sem voru í íþróttum og þeirra sem ekki 

stunduðu íþróttir þá sagði hann:  

Já mér bara lýst ekki nægilega vel á það, hvernig sú staða er... ég á vini 

sem stunda kannski ekki keppnisíþróttir eru kannski í crossfit eða 

einhverju slíku en svo á ég vini sem eru bara ekki að hreyfa sig neitt og 

þeir lang flestir eru bara gras hausar sko þannig séð sko í mínum 

augum. 

Jón hafði svipaða sögu að segja: 

Ég fann mun meira hjá hópnum sem var ekki í íþróttum að þeir voru að 

neyta ólöglegra efna og drykkja og dóp og svona, allan pakkan.  

 

Ávana- og vímuefnaneysla viðmælenda minna er svipuð og fyrri rannsóknir hafa sýnt, 
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þeir drekka að eigin sögn frekar lítið reykja ekki og nota ekki eiturlyf. Eins og fram kom 

hér að ofan þá sjá þeir mun á milli vinahópa sinni. Samkvæmt þessu eru þeir sem ekki 

stunda íþróttir líklegri til þess að neyta áfengis og eiturlyfja á meðan þeir sem eru með 

þeim í íþróttum eru ekki að gera það. 

 

4.4 Sjálfstraust og sjálfsmynd 

Þegar einstaklingar hafa mikið sjálfstraust þá eykur það líkurnar á því að þeim gangi vel í 

lífinu. Sýnt hefur verið fram á að þeir sem hafa mikið sjálfstraust gangi vel í námi og séu 

síður líklegir til þess að neyta áfengis. Þau ungmenni sem hafa gott sjálfstraust eru 

ólíklegri til þess að leiðast út í afbrot og aðra frávikshegðun (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

1994).  

 Þeir sem tekið var viðtal við hafa allir klárað háskólanám, segjast drekka áfengi í 

hófi og sýni sjaldan frávikshegðun. Þeir segjast líka allir hafa mikið sjálfstraust og góða 

sjálfsmynd sem þeir tengja við íþróttaiðkun sína frá barnæsku. Ólafur telur að þegar 

hann var búinn að vera að standa sig vel í íþróttum þá jókst sjálfstraust hans bæði í 

íþróttunum og á öðrum sviðum. Hann talar líka um vini sína sem ekki hafa alist upp í 

íþróttum og hvernig sjálfsmynd þeirra er. Þegar hann er spurður hvort honum finnst 

einhver munur á vinum sínum sem ekki stunda íþróttir og á honum sjálfum þá svara 

hann:  

þeir tala um að þeir séu með lítið sjálfstraust eða upplifi eitthvað 

óöruggi gangvart sjálfum sér og séu ekki ánægðir á þeim stað sem þeir 

eru í lífinu, auðvitað hafa allir sitt óöruggi og sín vandamál. 

 

Ólafur talar líka almennt um andlega heilsu og finnast íþróttir skipta gríðalegu máli fyrir 

hana: já mér finnst maður bara læra meira þegar maður er eldri hversu góð hreyfing er 

fyrir andlega heilsu. 

Gunnar tekur í sama streng og Ólafur, hann segist vera með gott sjálfstraust en það fara 

svolítið eftir því hvað hann sé að gera hvort sjálfstraustið hafi áhrif á hann. Gunnar 

segist ekki endilega geta sagt afhverju hann hafi þetta sjálfstraust en segir samt að það 

sé örugglega eitthvað tengt íþróttaiðkun hans. Jón segist geta tengt íþróttaiðkun sína við 

það að hann sé með gott sjálfstraust. Þegar hann er spurður út það afhverju hann hafi 
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trú á sjálfum sér þá svara hann:  ég held að það séu örugglega mikið bara íþróttir og 

hugarfarið sko sem maður hefur lært þaðan. Hann bætir síðan við og svarar því svona 

hvernig íþróttir hafa kennt honum að hafa trú á sjálfum sér:  

oft þurft að vinna mig aftur inn í lið ég hef góða sögu af því ef þu vilt 

heyra, ég var hjá öðrum flokki á elsta ára og var í b-liði á bekknum og 

endaði sumarið sem besti maður 2. flokks. 

 

Jón talar um að svona reynslur hafa aukið sjálfstraust hans og þegar á móti blési í lífinu 

þá gefst hann ekki auðveldlega upp. Sjálfstraust viðmælenda minna myndast út frá 

ýmsum þáttum en telja þeir þó að íþróttir hafa eitthvað með það að gera. Þeir tala líka 

allir um að þeir séu ómótækilegir fyrir hópþrýsting sem gefur góða hugmynd um að 

sjálfstraust þeirra sé mikið. 

4.5 Áhrif þjálfarar 

Þegar kemur af því að einstaklingar læri ákveðin gildi í gegnum íþróttir þá skipta 

þjálfarar miklu máli. Iðkendur líta oft upp til þjálfara sinni og fara eftir þeirra 

fyrirmælum. Það skiptir máli hvort þjálfarar brýni fyrir börnum að vera heiðarleg eða 

ekki. Það sem rannsóknir hafa sýnt fram á er að eftir því sem þjálfarar kenna börnum 

fleiri jákvæða þætti því líklegra er að uppeldis- og heilsufarsleg gildi íþrótta verði meiri 

(Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994). Þjálfarar geta líka spilað stóran þátt í félagslegu 

taumhaldi barna, með því að hafa yfirumsjón með þeim þegar þau eru á æfingum og 

kenna þeim reglur og gildi samfélagsins (Helgi Gunnlaugsson, 2018). Eins og áður hefur 

komið fram þá minnka líkurnar á því að börn síni frávikshegðun þegar þau stunda 

íþróttir, ein af ástæðunum er sú að þau hafa ekki tækifæri á því einmitt vegna þess að 

þau eru undir eftirliti þjálfara. Viðmælendur mínir tala um að þjálfarar hafi ekki endilega 

verið að brýna fyrir þeim heiðarleika, heldur meira að vinna leiki og mót. Jón talar um að 

allir yngriflokka þjálfarar sem hann var með hafa lagt mikið upp úr árangri í leikjum og 

þegar hann er spurður hvort að þessi þörf fyrir árangri hafa fylgt honum út í nám þá 

segir hann:  

já ég mundi segja það... ég vill alltaf ná mínum markmiðum og það 

gefur mér svona auka, aukið keppnisskap, þótt það sé bara einkunnir 
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fyrir sjálfan mig þá gefur það manni alltaf, maður vill alltaf ná hærra og 

maður metur sig við aðra líka. 

  

Ólafur bjó í Hollandi þegar hann var ungur og upplifði þar af leiðandi hvernig þjálfararnir 

voru þar. Ólafur hafði samanburðinn á því hvernig þjálfarar voru í Hollandi miða við á 

Íslandi og fannst honum ekki mikill munur á þjálfurum. Þegar hann var spurður að því 

hvort þjálfarar voru að kenna honum og samherjum hans uppeldisleg gildi þá svarar 

hann:  

Allir þjálfarar sem ég var með í Hollandi eða hérna heima, þá voru 

þetta bara alltaf einhverjir guttar, einhverjir strákar sem voru 23 eða 

25 ára sem ég var með þeir voru í raun bara mjög ungir fullorðnir 

karlmenn sem voru ekkert mikið að pæla í okkar framtíð. 

 

Viðmælendur mínir hafa mjög ólíka mynd af þjálfurum sem þeir hafa haft í gegnum 

tíðina en muna ekki eftir mörgum tilfellum þar sem þjálfarar hafa verið að kenna þeim 

uppeldis- og heilsufarleg gildi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

5 Umræða 

Niðurstöður þessarar rannsóknar er þær að þrátt fyrir að íþróttir geta tekið mikinn tíma 

frá þeim sem stunda þær þá eru allar líkur á að einstaklingar njóti góðs af þeim síðar á 

lífsleiðinni. Mikil aukning er á Íslandi hvað varðar fjölda æfinga sem er mjög gott fyrir 

íslensk ungmenni þar sem rannsóknir hafa sýnt að því oftar sem unglingar æfa íþróttir 

því líklegri eru þau til að standa sig betur í námi (Þórólfur Þórlindsson, 1978). Unglingar 

sem æfa oftar en fjórum sinnum í viku eru mun ólíklegri til þess að leiðast út í 

fíkniefnaneyslu, drekka áfengi eða reykja (Þórólfur Þórlindsson o.fl, 2000). Sjálfstraust 

þeirra sem stunda íþróttir eykst eftir því sem æfingar eru stundaðar oftar í viku (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 1994). 

Mörg börn hafa eflaust það markmið að verða atvinnumenn þegar þau byrja að stunda 

íþróttir og því var spurt í byrjun ritgerðar hvort íþróttir væru tímasóun ef því markmiði 

væri ekki náð. Samkvæmt niðurstöðum sem komu fram hér að ofan þá eru allir þeir 

tímar sem fara í íþróttir langt frá því að vera tímasóun. Íþróttir efla ungmenni í því sem 

þau eru að gera dagsdaglega eins og í námi og fleira. Viðmælendur mínir voru allir 

sammála um það að alast upp í íþróttum sé stór partur af því sem þeir eru í dag og geta 

þeir varla ímyndað sér hvernig líf þeirra væri ef þeir hefði ekki þennan bakgrunn.  

 Einnig var skoðað hverjir það væru sem byrjuðu að stunda íþróttir og afhverju 

þeir héldu áfram. Foreldar spila stóran þátt í því afhverju börn þeirra byrja að stunda 

íþróttir. Börn sem byrja að stunda íþróttir snemma á lífsleiðinni eru oftast send af 

foreldrum sínum (Coakley og White, 1992). Vinirnir og félagsskapurinn er oftast það sem 

fær ungmenni til þess að halda áfram að stunda íþróttir ásamt ánægjunni sem börn hafa 

af því að stunda íþróttir. Tveir af viðmælendum mínum sögðu að feður þeirra væru 

gríðarlega áhugasamir um fótbolta og að þeir hefðu sent þá á fyrstu æfingarnar sínar. Sá 

þriðji talaði um að bæði móðir hans og faðir höfðu verið sammála um að hann ætti að 

fara í íþróttir, sem varð til þess að hann byrjaði að fara á fótboltaæfingar og síðan seinna 

meir á handboltaæfingar.  

Mikil menntun er meðal þjálfara á Íslandi sem er gott fyrir þá sem stunda íþróttir 

því a‘ þjálfara hafa mikið um það að segja hvaða gildi börn læra í íþróttum (Viðar 

Halldórsson, 2019). Viðmælendurnir mínir voru ekki allir sammála um hvað þeir hefðu 

lært af þjálfurum sínum en vonuðust til þess að tímarnir væru breyttir í dag og að 
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þjálfara legðu meira upp úr því að kenna iðkendum sínum uppeldis- og heilsufarleg gildi.

 Rannsóknir hafa sýnt að börn sem stunda íþróttir líði almennt betur heldur en 

börnum sem hreyfa sig ekki reglulega. Fræðimönnum kemur þó ekki saman um hvaða 

þættir innan íþrótta veldur því að einstaklingum líði betur (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

1994). Mismunandi var á milli viðmælenda minna hvort þeim fannst líkamleg áreynsla 

eða félagsskapurinn sem myndast í kringum íþróttir vera helsta ástæðan fyrir því að 

íþróttaiðkun þeirra bætti andlega vellíðan. Viðmælendur töldu þó að um samspil á 

þessum tveimur þáttum hefðu mikið að segja fyrir andlega heilsu. 

 Félagslegt taumhald er sú kenning sem stuðst var við í þessari ritgerð og reynt 

var að skoða hvernig íþróttir geta haft áhrif á frávikshegðun. Út frá öllum þeim þáttum 

sem koma fram í kenningunni þá geta íþróttir haft mikil áhrif á frávikshegðun. Þegar 

viðtöl við viðmælendur voru greind kom í ljós að þeir voru ekki allir sammála um hvaða 

þættir skiptu mestu máli innan kenningarinnar. Viðmælendur vissu ekki um hvað 

kenningin snúst um og því var spurt spurninga sem tengjast frávikshegðun og svörun 

síðan borin saman við þætti innan félagslegs taumhalds. Einn viðmælandinn taldi að 

skuldbinding hafði mestu áhrif á að hann sýndi ekki mikla frávikshegðun á unglingsárum. 

Frá unga aldri hafði hann háleit markmið um að verða atvinnumaður í fótbolta og vissi 

að með því að sýna frávikshegðun gæti hann eyðilagt þau markmið sem hann hafði lagt 

fyrir sig og þann draum að verða atvinnumaður. Annar talar um mikilvægi þátttökunnar, 

allir tímar sólahringsins var hann í kringum foreldra og forráðamenn. Hvort sem hann 

var í skólanum, íþróttum eða heima hjá foreldrum sínum. Það var einfaldlega ekki tími til 

að pæla í því að brjóta viðmið og gildi samfélagsins, hvað þá að framkvæma það. Sá 

síðasta taldi að báðir þessir þættir hefðu mikil áhrif. Hægt var að greina út frá viðtölum 

við viðmælendur að íþróttir höfðu áhrif á alla þætti innan félagslegs taumhalds. 

 Aðal niðurstaða rannsóknarinnar er sú að íþróttir hafa mikil uppeldis- og 

heilsufarsleg gildi fyrir unglinga. Þótt að markmið einstaklinga sé ekki alltaf náð innan 

íþróttanna þá hafa þær áhrif á einstaklinga án þess að þeir geri sér endilega grein fyrir 

því. Eins og fram kemur í ritgerðinni þá hafa íþróttir áhrif á skólagöngu ungmenna, þeir 

sem stunda þær eru ólíklegri til að sýna af sér fráviksheðgun. Íþróttir efla sjálfstraust 

einstaklinga sem hjálpar þeim að takast á við hið daglega líf. Líkur eru á að ungmenni 

sem stunda íþróttir hafi betri heilsu hvort sem um er að ræða líkalega eða andlega. 
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