
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvaða áhrif getur iðkun bardagaíþrótta haft á 
sjálfsmynd og sjálfsöryggi hjá ungu fólki? 

 

 

Sunna Wiium 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BS-prófs  
Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda 

 

 
 

 
 



 
 

 2 

 

 
 
 
 
 
 

Hvaða áhrif getur iðkun bardagaíþrótta haft á sjálfsmynd og sjálfsöryggi 
hjá ungu fólki? 

 
Sunna Wiium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BS-prófs í Íþrótta- og heilsufræði 

 

Leiðbeinandi: Smári Stefánsson 

 

 

Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

maí 2020  



 
 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvaða áhrif getur iðkun bardagaíþrótta haft á sjálfsmynd og sjálfsöruggi 

hjá ungu fólki? 

Ritgerð þessi er 5 eininga lokaverkefni til Bs-prófs  

í Íþrótta og heilsufræði við deild heilsueflingar, íþrótta- og tómstunda  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© Sunna Wiium, 2020   

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 
 

 4 

Ágrip 

 

Þessi rannsóknarskýrsla er tvískipt. Fræðilegi hluti hennar fjallar um stöðu þekkingar á áhrifum 

bardagaíþrótta á þroska og sjálfsstyrkingu barna og ungs fólks, auk þeim lífeðlisfræðilegu 

áhrifum sem þjálfunin hefur á líkamsþroska. Þær íþróttagreinar sem helst er fjallað um eru 

Taekwondo, júdó og Brazilian Jiu Jitsu.  Litið verður til nýlegra rannsókna á þessu sviði og 

greint frá niðurstöðum þeirra. Í seinni hluta skýrslunnar er gert grein fyrir niðurstöðum úr 

rannsókn sem gerð var á upplifðu sjálfsöryggi og persónulegri reynslu tíu iðkenda úr 

áðurnefnum íþróttagreinum. Í rannsókninni var farið eftir eigindlegum aðferðum en 

þáttakendur svöruðu spurningalista sem innihélt 16 spurningar um eigin reynslu af iðkun í 

áðurnefndum bardagaíþróttagreinum. Spurningalistinn innihélt einnig eina likert-kvarða 

spurningu sem mældi eigin upplifun á sjálfsöryggi í nýjum aðstæðum. Helsta markmiðið með 

rannsókninni var að skoða hvaða áhrif regluleg og langvarandi iðkun bardagaíþrótta getur haft 

á persónuleika og sjálfstraust einstaklinga sem þær stunda. Niðurstöður benda til að iðkun 

bardagaíþrótta ungmenna geti haft jákvæðar afleiðingar á félagslíf, sjálfstraust og sjálfsaga 

einstaklings.  

  



 
 

 5 

Efnisyfirlit  

 
Ágrip ......................................................................................................................................... 4 

Formáli ..................................................................................................................................... 7 

1. Hluti   -  Yfirlit um stöðu þekkingar .................................................................................. 8 

1  Inngangur ............................................................................................................................. 9 

1.1 Mikilvægi hreyfingar og íþrótta ...................................................................................... 9 
1.2 Bardagagreinar á Íslandi .................................................................................................. 9 

2   Staða þekkingar á líkamlegum ávinning ........................................................................ 10 

3   Staða þekkingar á sálfræðilegum ávinning .................................................................... 11 

4   Samantekt .......................................................................................................................... 12 

2. Hluti  – Skýrsla rannsóknar ............................................................................................. 13 

1   Aðdragandi rannsóknarinnar ......................................................................................... 14 

1.2 Viðmælendur ................................................................................................................. 14 
2   Gagnaúrvinnsla ................................................................................................................ 15 

2.1 Sjálfsöryggi metið ......................................................................................................... 16 
3   Þemagreining og niðurstöður .......................................................................................... 17 

Hugarfar og þroski ........................................................................................................... 17 
Yfirfærsla líkamlegrar hæfni ........................................................................................... 19 
Ánægja og útrás ............................................................................................................... 20 
Vinátta og félagsleg tengsl .............................................................................................. 20 
Aukið líkamlegt öryggi .................................................................................................... 21 

4   Umræðukafli og ályktanir ............................................................................................... 22 

5   Lokaorð ............................................................................................................................. 23 

Heimildaskrá .......................................................................................................................... 24 

Viðauki 1. Spurningalisti rannsóknarinnar ........................................................................ 26 

 

 

  



 
 

 6 

Myndayfirlit  

Skýingamynd 1. Æfingaaldur iðkenda í árum.........................................................................15 
 
Skýringamynd 2. Æfingamagn bardagaæfinga á viku, meðaltal.............................................16 
 
Skýringamynd 3. Kvarðaspurning; Sjálfsöruggi í nýjum aðstæðum.......................................16 

 
 
 
 

 

  



 
 

 7 

Formáli 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 
Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 
bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 
um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 
með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 
staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 16. maí 2020 

 

Sunna Wiium  
  



 
 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hluti   -  Yfirlit um stöðu þekkingar  

  



 
 

 9 

1  Inngangur 

Bardagaíþrótt er hugtak sem nær yfir nokkrar íþróttagreinar með mismunandi áherslum, sem 

ýmist eru standandi viðureignir, viðuregnir í gólfi eða hvoru tveggja. Tae Kwon Do og Karate 

eru greinar sem notast er við fætur og hnefa til þess að ná stigum á andstæðing. Jafnvægi, 

snerpa og tímasetning hreyfinga gegna þar lykilhlutverki. Í greinum eins og Judo, Brazilian Jiu 

jitsu og Greco Roman er tekist á í glímuviðureign og reynt að ná yfirburðastöðu á andstæðing 

með kastökum, hengingartökum og liðamótalásum. Iðkendur þessa íþrótta hafa yfirleitt mikinn 

vöðvastyrk, vöðvaúthald, góða samhæfingu og jafnvægi. Margar heimildir eru fyrir því að 

hefðbundnar bardagaíþróttir séu persónuleikamótandi og eflandi fyrir einstaklinga, hafi jákvæð 

áhrif á sjálfstraust, dragi úr árásarhneigð og líkamlegu óöryggi (Lamarre & Nosanchuk, 1999; 

Trulson, 1986). Rannsóknir sýna að iðkun íþrótta eða hreyfingar hefur jákvæð áhrif á 

athyglisgáfu, stýrifærni og námsárangur barna og ungmenna (de Greeff, Bosker, Oosterlaan, 

Visscher, & Hartman, 2018). Í þessari skýrslu verður helst fjallað um greinarnar Taekwondo, 

júdó og Brazilian Jiu Jitsu og möguleg áhrif þessara íþrótta á líkamlegan og sálfræðilegan 

þroska.    

 

1.1 Mikilvægi hreyfingar og íþrótta 

Börnum og unglingum er ráðlagt að hreyfa sig í minnst sextíu mínútur á dag, bæði af 

miðlungserfiði og erfiði. Meðalerfið hreyfing krefst þrisvar til sex sinnum meiri orkunotkunar 

en við notum í hvíld. Hjartsláttur og öndun eykst en ennþá ætti að vera hægt að halda uppi 

samræðum. Erfið hreyfing er skilgreind svo að hún framkalli svita og mæði og krefst allavega 

sex sinnum meiri orku en við þurfum í hvíld. Hreyfing barna á að vera fjölbreytt og ósérhæfð 

svo hún efli sem flesta þætti líkamshreysti, þar á meðal afkastagetu lungna, hjarta og æðakerfis. 

Þegar ungmenni fara á kynþroskaskeiðið þá er mikilvægt að innleiða hreyfingu sem felur í sér 

styrkingu beinagrindavöðva, svo að beinmyndum og beinþéttni þróist eðlilega 

(Landlæknisembættið, 2008).   

 

1.2 Bardagagreinar á Íslandi 

Innan Íþrótta - og ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) eru júdó og Taekwondo með sérsambönd. 

Taekwondosamband Íslands (TKÍ) var stofnað árið 2002 og fékk inngöngu í ÍSÍ sama ár, en 

íþróttin hefur verið stunduð hérlendis síðan 1974 (Sagan á Íslandi, 2020). Í TKÍ eru núna 

þrettán félög starfandi, sjö þeirra á höfuðborgarsvæðinu og sex á landsbyggðinni. 

Júdósamband Íslands á sér aðeins lengri og grýttari upphafssögu, en í kjölfar lagabreytinga 
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hjá Íþróttasambandi Íslands árið 1973 fengu þau júdófélög sem starfandi voru á þeim tíma 

heimild til að stofna sérsamband (Ragnar Logi Búason, 2012). Það eru samtals tíu starfandi 

júdódeildir innan íþróttafélaga, þar af eru sjö á landsbyggðinni og þrjú á 

höfuðborgarsvæðinu. Iðkun Brazilian Jiu Jitsu hérlendis er tiltölulega ný af nálinni miðað við 

aðrar glímu- og bardagaíþróttir. Árið 2007 var BJÍ samband Íslands stofnað, sem er samband 

Brazilian Jiu jitsu félaga á Íslandi. Sambandið hefur ekki fengið inngöngu í ÍSÍ en 

aðildarfélögin eru samtals sex.  

Skráður iðkunarfjöldi beggja kynja í júdó var 1053 árið 2018, af þeim af voru 133 stelpur og 

426 strákar júdó undir 15 ára  aldri. Í Taekwondo var iðkendafjöldinn árið 2018 einnig 1053 

alls, þar af 181 stelpa og 555 strákar undir 15 ára  aldri (ÍSÍ, 2018).  

Í þessum greinum er, eins og sést frá tölfræði ÍSÍ, virk þátttaka barna og ungmenna. 

Æfingar sem ætlaðar eru börnum leggja fyrst og fremst á að byggja upp alhliða hreyfifærni 

eins og jafnvægi, samhæfingu, styrk og viðbragðsflýtni. Það er ekki einungis lagt áherslu á 

líkamlega færni iðkenda heldur eiga þessar íþróttir sameiginlegt að æfingaumhverfið byggist 

upp af aga og virðingu. Alþjóðasambönd júdo og Tae Kwon Do eru hvoru tveggja með nefndir 

tileinkaðar barnastarfi innan greinanna og áherslur starfsins eru meðal annars að efla 

sjálfsímynd og sjálfsvirðingu ungra iðkenda og hafa mótandi og jákvæð áhrif á einstaklinginn 

("Organizational Guidebook," 2013; "The Kids Program," 2017).   

2   Staða þekkingar á líkamlegum ávinning 

Rannsóknir hafa verið gerðar á líkamlegum áhrifum iðkunar Judo og annarra glímuíþrótta 

eins og Greco Roman eða Ju Jitsu. Í rannsókn (Walaszek et al., 2017) sem lagði upp með að 

meta þau líkamlegu áhrif sem regluleg júdo iðkun hafði á 6 ára stráka kom að þrátt fyrir 

ungan aldur þáttakenda, voru töluverðar bætingar hjá þeim hóp sem hlaut júdó þjálfunina. Í 

raun var hópurinn farin að bæta sig eftir þriggja mánuða iðkun. Helstu breytingarnar sem áttu 

sér stað var betra jafnvægi og líkamstaða en einnig meiri kraftur í neðri útlimum líkama 

þeirra. Þessar bætingar áttu sér ekki stað hjá hópnum sem ekki var látin iðka júdó. Hópurinn 

æfði tvisvar í viku, og hver æfing varði í hámark 45 mínútur. Áherslur í þjálfuninni var eftir 

hefðbundnum aðferðum í barnastarfi, en hún miðaði við að efla grunn hreyfifærni, hraða og 

jafnvægi. Notaðar voru æfingar með eigin líkamsþyngd eins og grunnæfingar úr fimleikum 

auk þess að kenna grunnatriði í júdó. Grunnæfingar í júdó fyrir þennan aldursflokk eru 

yfirleitt kennsla á hvernig skal haga fótaburð, varnarstaða í gólfi, að læra að detta og fleira 

sem eflir skilning þeirra á eigin hreyfingu í rými.  
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3   Staða þekkingar á sálfræðilegum ávinning  

Í nýrri skýrslu um rannsókn sem stóð yfir í fimm mánuði á iðkendum Brazilian Jiu Jitsu í 

Svíþjóð leiddu niðurstöður í ljós að iðkun íþróttarinnar ýti mögulega undir æskilega félagslega 

hegðun og dragi úr árásarhneigð (Mickelsson, 2019). Hér var ekki verið að rannsaka hegðun 

barna heldur voru þátttkendur í rannsókninni ungt fólk á aldrinum 16 – 24 ára, meðalaldur 

heildarþýðis var 20 ár. Árið 2004 var hinsvegar gerð rannsókn á börnum á leik - og 

grunnskólaaldri, sem náði yfir þriggja mánaða tímabil. Sýndu niðurstöður að innleiðing 

bardagaíþróttarinnar Taekwondo stuðlaði að bættri sjálfsstjórn (e. Self regulation), þar á meðal 

tilfinningastjórn, bættri félagslegri hegðun og dróg verulega úr hegðunarvandamálum innan 

skólastofunnar (Kimberley D. Lakes & Hoyt, 2004). Aðferð mælinga í þessari rannsókn var 

margþætt mat sem lagt var fyrir þáttakendur og kennara þeirra, ásamt því að þáttakendur voru 

metnir af þjálfuðum matsaðilum. Mötin voru meðal annarra RCS (Response to challange scale) 

– spurningkvarði sem hannaður var til að kanna stjórnun (e. Regulation) þáttakenda á 

hreyfifærni, vitsmunalegum og tilfinningalegum þáttum í kjölfar líkamlegrar áskorunnar (K. 

D. Lakes, 2012) og Coppersmith Self-Esteem Inventory, sem er sjálfsmats- spurningalisti sem 

mælir viðhorf einstaklinga gagnvart sjálfum sér í tengslum við fjölskyldu, vini, jafnaldra og í 

almennu félagslegu samhengi (Potard, 2017).  

Í nýlegri ítalskri rannsókn voru könnuð tengslin á milli reglulegrar iðkunar bardagaíþrótta og 

vitsmunalegra eiginleika ungmenna. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort að það sé 

munur á eiginleikum persónuleika þeirra sem iðka bardagaíþróttir og þeirra sem ekki iðka 

bardagaíþróttir, með tilliti til  athygilsgáfu, sjálfstrausts, sköpunargleði, námsárangurs og 

árásarhneigðar. Niðurstöður sýndu að töluverður hagnýtur ávinningur fylgir því að iðka 

bardagaíþróttir. Bornir voru saman tveir hópar, annar æfði bardagaíþróttir að staðaldri 

(tilraunarhópur) og hinn ekki (samanburðarhópur). Bardagaíþróttirnar sem tilraunahópurinn 

iðkaði voru af hefðbundnari gerð (e. Traditional martial art) og voru Kung Fu, Karate og Ju 

Jitsu. Meðalaldur þáttakenda var 14.88 ár, 76 þáttakendur voru í tilraunahópnum og 70 í 

samanburðarhópnum. Áhrif iðkunarinnar á sjálfsmati (e. self-esteem) og sjálfstrausti (e. self-

efficacy) var metið með tvemur mismunandi spurningalistum. Það var annarsvegar General 

self-efficacy Scale sem er mælikvarði á eigið mat á sjálfstrausti og samanstendur af 10 atriðum 

sem hafa það að markmiði að spá fyrir um bjargráð (e. Coping strategies) einstaklinga og vísa 

til þeirra aðferða sem einstaklingar nota til að takast á við erfiðar aðstæður. Skalinn gefur einnig 

til kynna hversu stöðug eigin eignun til árangurs er. Sjálfsmat þátttakenda var metið með 

Rosenberg Self-Esteem scale, sem var lagður fyrir þau. Það er fjögurra punkta Likert- kvarði 

og samanstendur af tíu atriðum, sem meta jákvæð og neikvæð viðhorf þáttakenda til sjálfs síns. 



 
 

 12 

Það sem þessir matskvarðar leiddu í ljós var að þeir þátttakendur sem iðkuðu bardagaíþróttir 

reglulega skoruðu hærra í sjálfsmati og sjálfstrausti (Fabio & Towey, 2018).  

Skilgreining Albert Bandura á  self efficacy, eða sjálfstrausti á íslensku, er eigin 

upplifun eða trú einstaklings á getu sinni til þess að leysa verkefni á áhrifaríkan eða farsælan 

máta. Kenningin hefur skapað fræðilegan grunn fyrir rannsóknir á sjálfstrausti og frammistöðu 

í íþróttum. Undirliggjandi forsendur kenningarinnar eru margar, þar á meðal þær að ef 

einstaklingur býr yfir nægri hæfni og áhugahvöt þá er sjálfstraustið (e. Self efficacy) helsti 

úrslitaþáttur þess að frammistaða hans eða hennar verði góð. Með öðrum orðum, þá verður 

einstaklingur að hafa trú á eigin færni til að ná góðum árangri ásamt því að vilja ná góðum 

árangri. Önnur forsenda er sú að sjálfstraustið sem einstaklingur hefur til að framkvæma 

ákveðna færni, getur yfirfærst yfir á aðra svipaða færni. (Weinberg, Gould, 2014). Samkvæmt 

þessu ættu börn og ungmenni, sem æfa íþróttir sem reyna mikið á jafnvægisskyn og 

samhæfingu og líkamlega færni, að geta yfirfært þá reynslu inn í skólaíþróttir eða í aðrar 

íþróttagreinar.   

 

4   Samantekt  

Við sjáum að niðurstöður þeirra rannsókna sem vitnað er í að ofan benda til að skipulögð iðkun 

hefðbundinna bardagaíþrótta eins og Taekwondo og júdó hjá börnum og ungmennum geti haft 

jákvæðar afleiðingar fyrir einstaklinginn, svo sem betri sjálfstjórn og sjálfstraust ásamt því að 

efla líkamlegt hreysti og heilbrigði. Það er þó þörf á frekari rannsóknum til þess að fá 

áreiðanleika í þessar niðurstöður, því bardagaíþróttir eru með mismunandi þjálfunaráherslum 

og gildum og það eru breytur sem hljóta að hafa áhrif útkomuna. Það væri áhugavert að sjá 

fleiri rannsóknir á þessu sviði því það er þörf á því að auka þekkingu foreldra og samfélagsins 

í heild um kosti þess að iðka skipulagðar bardagaíþróttir og þann líkmlega, persónulega og 

félagslega ávinning sem iðkunin getur haft í för með sér. Sérstaklega er þörf á því núna, þar 

sem samfélagið er að breytast með tilkomu samfélagsmiðla og snjallsíma inn í líf barna á 

grunnskólaaldri, sem verið mögulegur valdur að því að börn og ungmenni verði minna virk, 

líkamlega og félagslega.  
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2. Hluti  – Skýrsla rannsóknar   
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1   Aðdragandi rannsóknarinnar  

Í upphafi var áætlunin sú að taka viðtal við fjóra einstaklinga. Í kjölfar fordæmlausra aðstæðna 

í samfélaginu vegna Covid-19 reyndist erfitt að finna aðstöðu og kringumstæður sem þau viðtöl 

gætu farið fram. Eftir ráðfæringu við leiðbeinanda verkefnisins, ákvað ég að semja 

spurningalista sem ég myndi nota fyrir upplýsingaöflun. Með þá spurningalista sem komu fram 

í fræðilega kaflanum til hliðsjónar hófst ég handa við að semja spurningarnar. Eftir endurgjöf 

og endurbætur varð til 16 spurninga listi með einni likert-kvarða spurningu. Þessar spurningar 

innihalda inngangspurningar og spurningar sem rýna í félagslega - og persónuleikaþætti 

þáttakenda í rannsókninni. Spurningarnar er að finna í viðauka.  

 

1.2 Viðmælendur 

Viðmælendur mínir eru iðkendur sem ég vissi af í gegnum eigin íþróttaiðkun sem hafa náð 

langt í sínum greinum og einnig iðkendur sem mér var bent á af þjálfurum þeirra eða 

æfingafélögum. Skilyrðin til þáttöku voru að viðmælendur hafa náð 18 ára aldri og að 

æfingaaldur væri ekki minni en 5 ár. Einnig var skilyrði að iðkunin hafi byrjað við barna og/eða 

unglingsaldur.  

Skilaboðin sem ég nálgaðist þau með voru svo hljóðandi;  

 

,, Sæl/ll. Ég er að leita af íþróttafólki úr bardagaíþróttunum Taekwondo, júdó og 

Brazilian Jiu Jitsu til að taka þátt í rannsókn sem ég er að gera í lokaverkefninu mínu í 

íþrótta og heilsufræði í HÍ. Hún fjallar um áhrif bardagaíþróttaiðkunnar á 

persónuleikaþætti. Þetta eru 16 spurningar í word skjali og úrvinnsla úr svörum verður 

að sjálfsögðu nafnlaus í skýrslunni minni. Ert þú til í að vera með?’’ 

 

Þegar ég var búin að fá spurningalistann útfylltann til mín aftur frá fjórum upprunalegu 

viðmælendum mínum varð mér ljóst að ég þyrfti stærra þýði til þess að geta unnið með 

upplýsingarnar. Þá hafði ég samband við júdó þjálfara og taekwondo þjálfara, og fann fleiri 

Brazilian Jiu Jitsu iðkendur í gegnum íþróttafélag Mjölnis. Alls eru 10 viðmælendur. Meiri en 

helmingur þeirra hafa keppt í sinni íþrótt erlendis með góðum árangri og nokkrir farið ítrekað 

á HM eða EM í sinni grein. Fjórir viðmælendur koma úr júdó, tveir strákar og tvær stelpur. Þrír 

þeirra eru með svarta beltið og einn er með brúnt. Úr Taekwondo eru tveir viðmælendur, ein 

stelpa, sem er ný hætt í greininni og einn strákur. Bæði eru þau með svarta beltið. Úr Brazilian 

Jiu Jitsu fékk ég fjóra viðmælendur, tvær stelpur og tvo stráka. Aðeins einn þeirra er með svarta 
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beltið en hin þrjú með bláa. Brazilian Jiu Jitsu iðkendurnir eru með lægsta þjálfunaraldurinn af 

öllum hópnum, og eru líka yngstu þáttakendurnir í rannsókninni (18- 20 ára).  

 

 
Skýringamynd 1. Æfingaaldur iðkenda í árum  
 

2   Gagnaúrvinnsla  

Eins og sést í skýringamynd 1 eru sjö af tíu þáttakendum búin að æfa sína grein í níu ár eða 

meira. Æfingamagn þeirra í viku er umtalsvert, en flest eru á skipulögðum æfingum í 

bardagaíþrótt sinni að minnsta kosti fimm til sex sinnum í viku, í einn til einn og hálfan 

klukkutíma í senn. Einn þáttakandi úr TKD, fer á skipulagðar æfingar í þeirri grein aðeins 

tvisvar í viku en æfir blandaðar bardagalistir (MMA) á öðrum dögum vikunnar. Tveir 

þáttakendur sögðust æfa tvisvar sinnum á dag, sex daga vikunnar, en þeir eru báðir 

svartbeltingar í sitthvorri greininni. Annar svartbeltingur sagði æfingamagnið vera mismunandi 

á milli vikna, en fjöldinn væri á milli fimm til fimtán skipulagðra æfinga. Það má þá gera ráð 

fyrir því að suma daga er viðkomandi að æfa tvisvar sinnum á dag. Allir þáttakendur sögðust 

stunda þrek og lyftingaæfingar meðfram bardagaæfingum.  
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Skýringamynd 2. Æfingamagn bardagaæfinga á viku, meðaltal.  
 

2.1 Sjálfsöryggi metið  

Spurningalistinn innihélt eina kvarðaspurningu sem var svo hljóðandi;  

Hvernig myndir þú meta sjálfa(n) þig í nýjum aðstæðum, utan íþróttarinnar?  

(feitletraðu svar þitt)  
 

a) Mjög sjálfsöruggur 
b) Frekar sjálfsöruggur 
c) Hvorki né 
d) Frekar óöruggur 
e) Mjög óöruggur 

 
Allir þátttakendur svöruðu a) mjög sjálfsöruggur eða b) frekar sjálfsöruggur.   

 

 
 

Skýringamynd 3. Kvarðaspurning; Sjálfsöruggi í nýjum aðstæðum 
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Þau voru einnig spurð hvaða ávinning þau telja það hafa í för með sér fyrir börn og unglinga 

að æfa íþrótt eins og þeirra og var samhljóma álit allra þátttakenda að iðkunin kenni aga, auki 

sjálfstraust og virðingu fyrir öðrum. Allir þáttakendur nefndu þetta ásamt öðrum atriðum , til 

dæmis aukinn líkamsstyrk og gott félagsslegt umhverfi. Nánar um það er að finna í 

þemagreiningakaflanum að neðan.  

 

,,Þessi íþrótt krefst aga og einbeitingu sem börn læra snemma ef þau stunda þessa 
íþrótt. Jafnvægi, styrkur og fínar hreyfingar er stór partur og læra börn það líka.’’ 
(Júdó) 

 
,,Þetta kennir sérstaklega börnum virðingu gagnvart öðrum og hvernig maður á að koma 
fram við fólk.‘‘ (BJJ) 
 
,,Bætir sjálfstraustið mikið og svo er svo mikill agi í þessu, mæli með bardagaíþróttum 
fyrir alla.’’ (TKD) 

 
 

3   Þemagreining og niðurstöður  

Hér verður birt þau þemu sem voru að finna í svörum þáttakenda og greint frá niðurstöðum. Á 

meðan á þemagreiningu stóð kom í ljós að mikið samræmi var á skoðunum þeirra um 

persónulegan ávinning iðkunar, svo sem aukið sjálfstraust og ríka félagslega umgjörð. Einnig 

kom í ljós að þau áttu það sameiginlegt að finna fyrir því að geta yfirfært líkamlegu hæfni sína 

úr íþróttinni sinni yfir í aðrar íþróttir og aðstæður. Við þemagreiningu komu í ljós nokkur 

áhugaverð þemu en um þau verður fjallað að neðan. 

 

Hugarfar og þroski  

Það stóð ekki á svörum þegar þáttakendur voru spurðir út í hvort þeir hafa dregið einhvern 

persónulegan lærdóm af iðkun sinni.  Í Brazilian Jiu Jitsu ræður hver iðkandi meira og minna 

sínum eigin stíl og getur útfært brögð og hreyfingar eftir því sem hentar þeirra líkamsgerð sem 

best. Viðmælendur úr þeirri grein töluðu um að mikinn lærdóm sé hægt er að draga af því að 

þróa sínar eigin aðferðir. Þau hafa einnig lært að þolinmæði, rósemi og að treysta 

æfingafélögum sé lykilatriði til þess að ná árangri.  

 

,,Það er svo ótrúlega mikill agi og þroski sem fylgja þessari íþrótt. Auk þess tel ég hana 

auka sjálfsöryggi barna og unglinga ótrúlega mikið.... en þegar þú ert að glíma þá þarftu 
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stanslaust að vera prófa nýja tækni þó hún munu ekkert endilega ganga upp. Þú ert alltaf 

að læra af mistökum.‘‘  

,,Já þolinmæði. Að vera þolinmóð við fólk og æfingafélaga í kringum mig. Einnig lærir 

maður að halda ró sinni í öllum aðstæðum. Ég meina ef þú getur haldið ró þinni á meðan 

einhver er að reyna kyrkja þig í drasl þá held ég að þú getur haldið ró þinni hvar sem er 

og hvenær sem er.‘‘ 

 
 
Varðandi hvaða persónulegan lærdóm eða ávinning þáttakendum fannst þau hafa auðgast eftir 

iðkun sína í TKD eða BJJ var meðal annars eftirfarandi ;  

 
,,Ég tel mig skilgreina mig eftir að hafa æft Taekwondo svona: Nákvæmnari, 
smámunasemri, agaðari, öruggari og passasöm’’  
 

,,Það er hægt að vinna sig úr öllum eða að minnsta kosti flestum óþægindum, líkamlegum 
eða andlegum‘‘ 
 

,,þú ert alltaf að keppa við sjálfan þig.... Lærði heilmikið um líkamann og hvernig hægt 

er að beita honum rétt og sjá góðar framfarir,  ná góðum tökum á andlegu hliðina þ.e.a.s 

skapinu líka‘‘ 

 

Það sama var upp á teningnum í svörum júdó iðkendanna, en þau töluðu öll um hvað agi er 

mikið atriði í þeirra grein. Það er greinilegt að hann skilar sér út í lífið fyrir þetta fólk því í 

svörum þeirra er hægt að skynja mikla þrautsegju, seiglu og metnað.  

 

,, Þeir sem hafa æft bardagaíþróttir skilja, að vera einn og berjast við andstæðing og 

sýna hver er sterkari og hinum í kring og núna þegar ég er kominn á þetta level er ég 

kominn á þann stað að mig langar að vera einn af þeim bestu í heiminum. ... [Íþróttin] 

hefur hjálpað mér í lífinu varðandi við sjálfstraust og öryggi. Svo er mikill agi á æfingum 

sem þú getur tileinkað þér ekki bara á æfingu heldur í lífinu almennt ... Ég hef oft lent í 

erfiðleikum eins og meiðsl og persónulega hluti í lífinu og alltaf risið aftur upp. Það 

hefur kennt mér að gefast aldrei upp.‘‘  

 

,,Ég hef lært það að ég get allt, með stöðugri æfingu og réttu hugarfari eru allir vegir 

færir. Það er ekki auðvelt að vera alltaf eina stelpan í félaginu og fá yfir sig allskonar 



 
 

 19 

skoðanir annarra karla, en ég hef ekki látið það stoppa mig. Þjálfarinn minn hefur 

hjálpað mér mjög mikið með áskoranir og hraðahindranir sem á vegi mínum verða.‘‘ 

 

,,Ég æfi eins og ég get og held áfram að verða betri íþróttamaður með deginum.  Ástæðan 

fyrir því er að ég er með sterkan haus og gefst ekki upp ... Þú getur æft endalaust en það 

er alltaf einhver þarna sem er betri en þú‘‘ 

 

Yfirfærsla líkamlegrar hæfni  

Iðkendur allra greinanna (Júdó, BJJ, TKD) sammældust um að þau upplifa að líkamleg hæfni 

þeirra yfirfærist á aðrar íþróttagreinar. Í júdó til dæmis er mikið notað af ,,high-intensity 

interval training‘‘ og æfingar með eigin líkamsþyngd og tala þeir iðkendur sem koma úr júdó 

að þetta gagnist þeim í öðrum íþróttum. Almennt virðast þáttakendur sammála um að styrkur 

þeirra, jafnvægi og þol komi að góðu gagni við iðkun annarra íþrótta.  

 

,,Þú þarft að læra að beita líkama þínum á svo marga vegu þegar þú ert að glíma. Það 

er alltaf verið að sitja mann í fáránlegar aðstæður sem þú þarft að koma þér úr. Það 

skiptir bara svo ótrúlega miklu máli að kunna beita líkamanum rétt og styrkja sig alls 

staðar. Það er t.d. ótrúlega mikilvægt að vera liðugur, með gott þol, gott jafnvægi, góð 

grip o.fl. ég meina þetta er undirstaðan að öllum öðrum íþróttum.‘‘  

 
,, Júdó reynir á allan líkaman..ég er með gott þol, snerpu, tækni og kviðvöðva sem nýtist 

í öðrum sportum‘‘  

 
,,Held samt að þú fáir liðleika, sterkt grip og góðar líkamsbeitingu á því að glíma frá 

íþróttinni sjálfu og skilning á hreyfingu líkamans og viðbrögðin‘‘ 

 
,,ég skráði mig í vetraríþróttaáfanga einu sinni í skólanum og ferðinni var heitið í 

bláfjöll, ég hefði aldrei áður farið á snjóbretti en ég prófaði og gekk líka svona svakalega 

vel, ég held að jafnvægi, úthald ofl hafi spilaði stórt hlutverk þar.‘‘ 

 
,,Ég æfi jiu jitsu og MMA með júdóinu,  eg er með yfirburði standandi í báðum þessum 

greinum.‘‘  
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Ánægja og útrás 

Flestir stunda íþróttir af því að þau hafa gaman að því og þessi hópur viðmælenda er ekki 

undanskilin því. Júdó, Brazilian Jiu Jitsu og Taekwondo eru allar einstaklingsmiðaðar 

íþróttagreinar og árangurinn eftir því. Það er augljóst að þau hafa mikla ástríðu fyrir þeirri útrás 

og upplifunsem fylgir iðkuninni. Hún spilar stóran þátt í lífi þeirra og orðin hluti af 

sjálfsmyndinni. 

 

,, ..og einnig er glíman svo mikil hugleiðsla fyrir mig‘‘ 

 

,, Því það er enginn önnur betri tilfining en að glíma og vera gjörsasmlega tómur í líkama 

og sál.‘‘  

 

,,(Judo) er það skemmtilegasta sem eg geri.‘‘  
 
,,þetta er rosalega uppbyggjandi íþrótt ( BJJ).. hefur gefið mér mjög margt sem mun 
fylgja mér til æviloka.’’ 
 
,,Finnst þetta ótrúlega skemmtilegt, mikil útrás í þessu sporti‘‘ (BJJ)  
 
,,Ég fæ svo mikla útrás af þessu og ég dýrka þetta sport, líka svo góður félagsskapur ... 
ég veit ekki hvar ég væri ef það væri ekki fyrir Taekwondo‘‘ 

 
 
Vinátta og félagsleg tengsl 

Aukin félagsleg tengsl leyndu sér ekki en það voru allir, nema einn iðkandi, sem töluðu um að 

hafa eignast góða vini í gegnum íþróttina. Einn þáttakandi talaði um að ein helsta ástæðan fyrir 

því að hann æfir brazilian jiu jitsu er félagsskapurinn sem því fylgir. Frávikið var að einn 

iðkandi í júdó, sem hefur náð gífurlega langt á sínum ferli, sagði að hann vildi óska að 

iðkendahópurinn væri þéttari hérlendis.  

 

,,það eru flestir að æfa fyrir sig. Vildi óska þess að það væri þéttari hópur á Íslandi.‘‘ 

 

Allir aðrir þáttakendur töluðu um hvernig tengslanet sitt hafi styrkst. Þau hafa eignast sína bestu 

vini í gegnum sína bardagagrein eða íþróttafélag sitt og að félagskapurinn í kringum íþróttirnar 

væri frábær og engum líkur.  
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,, Í íþróttinni voru allir eins og ein stór fjölskylda. Allir að passa uppá hvern annan og 

náin tengsl myndast milli allra. Ekki aðeins í félaginu sem ég æfði í heldur fann maður 

það einnig frá öðrum félögum á Íslandi og einnig á erlendum mótum. Myndi segja að ég 

hafi frá íþróttinni eignast þó nokkra góða vini bæði á Íslandi og í útlöndum.’’ 

 

,,Ég held að aðal ástæða þess að ég æfi þessa íþrótt sé klárlega félagsskapurinn sem 

fylgir henni‘‘ 

 

,,ég hef kynnst mörgum af mínum bestu vinum í gegnum þessa íþrótt‘‘ 

 

Já, fyrst og fremst lærir maður að treysta æfingafélögum sínum á allt annan hátt en í 

öðrum íþróttum, það verður að vera fullkomið traust. 

 

,,mínir bestu vinir eru æfingafélagar mínir, ég kynntist þeim á æfingum.....ungu 

krakkarnir í félaginu horfa upp til mín og allir styðja hvort annað‘‘ 

 
Aukið líkamlegt öryggi 

Margir þátttakendur tengdu aukið sjálfsöryggi við það að geta varið sig líkamlega. Í þessum 

íþróttum er verið að þjálfa markvisst upp viðbrögð og snerpu í hreyfingum, auk þess að þjálfa 

þá tækni sem felst í að yfirbuga eða verja sig gegn andstæðingum, yfir í sjálfvirkar hreyfingar. 

Það að vera stöðugt að setja sig í aðstæður sem eru óvenjulegar og krefjast þess að bregðast 

rétt við til að forðast meiðsli og ná yfirburðum, ýtir óneitanlega undir öryggistilfiningu 

einstaklinga, og eykur líkurnar á að viðkomandi bregðist rétt við undir öðrum, og jafnvel 

ógnandi kringumstæðum.  

 

,,Svo verður maður líka öruggari í aðstæðum þar sem maður gæti þurft að verja sig og 

þar með verða töluvert lægri líkur á því að maður muni þurfa þess þar sem maður nær 

að halda sér rólegum og það smitar oft út frá sér.‘‘ 

 

,,Í mínu tilfelli þá varð ég miklu sterkari, ég er að glíma og sparra við stærri og sterkari 

stráka og eg ræð við þá marga hverja.. sjálfstraustið eykst með hverjum deginum með 

góðum æfingafélögum og þjálfurum.‘‘ 
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,,Maður er óhræddari og öruggari með sig. Einstaklingur sem hefur hæft bardagaíþrótt 

telur sig geta varið sjálfan sig og aðra’’  

 

,,Þú kemst í form, lærir að verja þig það er ákveðið öryggi í því.‘‘ 

 

,,að þú veist að þú getur varið þig og það gefur ákveðið sjálftraust‘‘ 

 

,,maður lærir auðvitað sjálfsvörn sem veitir manni svolítið öryggi.‘‘ 

 

4   Umræðukafli og ályktanir 

Eins og áður kom fram koma fjórir viðmælendur úr júdó, fjórir úr Brazilian Jiu Jitsu og 

tveir úr Taekwondo. Kynjahlutföll eru jöfn, það er að segja, það eru fimm kvenkyns 

viðmælendur og fimm karlkyns viðmælendur. Þó að íþróttagreinarnar séu með ólíkum 

líkamlegum áherslum, þá sést í svörum að hugarfarsleg nálgun þessara iðkenda eru mjög 

svipaðar. Þau tala flest, ef ekki öll um að iðkunin hafi aukið eigið sjálfstraust og sjálfsaga en 

einnig að þau telja að iðkun bardagaíþrótta hafi sömu áhrif á yngri iðkendur. Allir nema einn 

segjast hafa eignast sína bestu vini innan íþróttarinnar og öll tala þau um að þeim finnist þau 

geta yfirfært líkamlega færni sína, styrk og jafnvægi í aðrar íþróttir. Þetta eru líkamlega 

krefjandi íþróttir, sérstaklega á því stigi sem meirihlutinn af viðmælendum eru komnir á. Það 

sést til að mynda mjög vel hjá júdó iðkendunum, sem öll eru annaðhvort með svarta eða brúna 

beltið, að þau búa yfir mikilli þrautsegju og auðmýkt gagnvart sinni iðkun. Þau hafa æft sína 

íþrótt að meðaltali sem lengst, sem þýðir að þau gáfust aldrei upp þrátt fyrir mótlæti eins og að 

vera eina stelpan á æfingum eða lítið fjármagn til æfinga – og keppnisferða erlendis, til dæmis. 

Í flestum skipulögðum íþróttum er óumflýjanlegt að mynda einhverskonar félagsleg tengsl eða 

vináttur, hvort sem það er í liðs - eða einstaklingsíþróttum. Það er þó vert að skoða þá staðreynd 

að í þessum greinum sinna æfingafélagarnir veigamiklu hlutverki, að hjálpa hvor öðru að verða 

betri íþróttaiðkendur og ná árangri. Það verður að vera traust, virðing og umburðalyndi þegar 

tveir koma saman í viðureign eða glímu. Að læra og iðka þessa háttsemi í skipulögðum 

íþróttaæfingum hlýtur að vera mikils virði þegar einstaklingurinn er kominn út í samfélagið. 

Brazilian Jiu Jitsu er töluvert yngri íþrótt en aðrar hefðbundnar bardagalistir og er óhefðbundin 

í þeim skilning að fyrir vikið ekki ríkja sömu aldagömlu hefðir í gildum og hegðunarviðmiðun 

íþróttarinnar. Fráhvaf þessa hefðbundna ramma hefur því ekki orðið til þess að íþróttina skorti 

agareglur heldur frekar hitt, að hver og einn iðkandi beri enn frekar ábyrgð á sínu hátterni og 
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komi fram við æfingafélaga af virðingu og umburðalyndi. Það staðfestist í svörum þáttakenda 

sem iðka Brazilian Jiu Jitsu en þau tala öll um að vinátta, traust og virðing fyrir öðrum séu 

atriði sem þau hafa tileinkað sér í gegnum íþróttina. Þetta samræmist niðurstöðum úr rannsókn 

Mickelson um áhrif Brazilian Jiu Jitsu iðkunnar, en þær sýndu að hún geti ýtt undir jákvæða 

félagslega hegðun hjá ungu fólki.  

Úr svörum þessara einstaklinga er hægt að álykta að iðkun, árangur og staðfesta í 

þessum bardagaíþróttum stuðli að sterkri sjáfsmynd og sjálfstjórn hjá þeim, og hafi það að 

verkum að þau upplifa sig sjálfsörugg í nýjum aðstæðum utan íþróttarinnar. Það er þó erfitt 

alhæfa um þessi áhrif, annarsvegar vegna þess að þýðið innihélt aðeins tíu einstaklinga og 

hinsvegar að þáttakendurnir eru komnir mislangt í sínum æfingaferil. Þrjú þeirra hafa einungis 

æft í fimm ár, en sjö þeirra hafa æft íþrótta sína í 9 – 13 ár. Það er því ekki hægt að fullyrða út 

frá þessari rannsókn um hvort að persónuleikaþættir, eins og sjálfstjórn og sjálfsöryggi, séu 

afleiðing iðkunarinnar einnar og sér. Þessar ályktanir samræmast þó niðurstöðum fyrri 

rannsókna um að regluleg ástundun ungmenna í bardagaíþróttum geti aukið sjálfstraust, 

sjálfsaga. Réttmæti niðurstaðna þessarar rannsóknar þyrfti að sannreyna með sértækari og 

stærri rannsóknum á iðkendum bardagaíþrótta til þess að öðlast dýpri þekkingu á ávinning 

þeirra fyrir ungt fólk.  

 

5   Lokaorð  

Það sem ég átti ekki endilega von á að finna var þessi mikli samrómur um hvernig iðkunin 

hefur stuðlað að sterkari öryggistilfiningu. Það finnst mér gríðarlega jákvætt því þó að aukið 

líkamlegt hreysti fylgi almennt íþróttaiðkun þá er mikilvægt að brúa bilið á milli þess að vera 

líkamlega hraustur og að vera andlega og líkamlega fær um að verja sig sjálfan sig. Það er 

sérstaklega mikilvægt fyrir konur og stelpur, að upplifa sig ekki algerlega berskjaldaðar í 

ófyrirsjálanlegum aðstæðum. Ef að ég ætti einungis að nefna eina ástæðu fyrir mikilvægi 

bardagaíþrótta fyrir ungmenni þá myndi ég segja að þessar íþróttir séu kjörin vettvangur til að 

stuðla að auknu sjálfstrausti, líkamlegu og andlegu, í ókunnugum og jafnvel ógnandi 

aðstæðum.   
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Viðauki 1. Spurningalisti rannsóknarinnar  

 
Fjöldi spurninga: 16 
 
 
Hvaða bardagaíþrótt æfir þú? (ef fleiri en ein, nefna þá sem þú hefur æft lengst) 
 
 
Hversu lengi hefur þú æft bardagaíþróttir? 
 
 
Hvers vegna byrjaðir þú að æfa?  
 
 
Eru fleiri í þinni fjölskyldu sem æfa eða hafa æft bardagaíþróttir?  
 
 
Hversu oft æfir þú í einni viku, og hversu lengi í einu? 
 
 
Afhverju æfir þú íþróttina þína?  
 
 
Hefur þú samband við æfingafélaga (einn eða fleiri) utan æfinga?  
 
 
Hefur þú skilgreint einhvern æfingafélaga (einn eða fleiri) sem góðan vin?  
 
 
Hvaða ávinning telur þú það hafa í för með sér fyrir börn og unglinga að æfa íþrótt eins og 
þína?  
 
 
Telur þú að iðkun bardagaíþrótta hafi áhrif á sjálfstraust einstaklinga? ef svo, hvernig?  
 
 
Hefur þú dregið einhvern persónulegan lærdóm frá því að hafa æft bardagaíþrótt í langan 
tíma? Ef svo, hvaða?  
 
 
Finnst þér þú geta yfirfært þá líkamlegu færni (hreyfifærni, jafnvægi og styrk til dæmis) sem 
þú býrð yfir úr íþróttinni þinni, í aðrar íþróttir?  
 
 
Hefur þú einhvern tímann upplifað óþægindi, óöryggi eða aðrar neikvæðar tilfinningar 
varðandi íþróttina þína, ef svo, hvernig fórstu að því að yfirstíga það?  
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Hvernig myndir þú meta eigin getu til að takast á við nýjar áskoranir í tengslum við íþróttina 
þína (keppni, keppnisferð ofl.) – áfrámhaldandi spurning -> Hvað skýringu telurðu vera á 
því?  
 
Hvernig myndir þú meta sjálfa(n) þig í nýjum aðstæðum, utan íþróttarinnar?  
(feitletraðu svar þitt)  
 

a) Mjög sjálfsöruggur 
b) Frekar sjálfsöruggur 
c) Hvorki né 
d) Frekar óöruggur 
e) Mjög óöruggur 

 
Er eitthvað sem þú vilt bæta við eða koma á framfæri?  

 


