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Ágrip 

Á Íslandi hefur iðkendum í íþróttum innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) fjölgað 

mikið frá árinu 1994 til 2017. Um 72 þúsund karlar og 46 þúsund konur voru skráðir 

íþróttaiðkendur innan ÍSÍ árið 2017. Samkvæmt þessum iðkendatölum frá ÍSÍ eru færri kven- 

en karliðkendur í flestum íþróttagreinum innan ÍSÍ að undanskildu blaki, dansi, fimleikum og 

listskautum. 

Markmið verkefnisins er að greina þróun á þátttöku kvenna í íþróttagreinum innan ÍSÍ frá 

1994-2017. Slík rannsókn á þróun þátttöku kvenna í íþróttum hefur að mér vitandi ekki verið 

gerð áður.  

Rannsóknin er megindleg og er unnin upp úr gögnum frá ÍSÍ og rannsóknarmiðstöðinni 

Rannsóknir og greining (R&G). Gögn frá ÍSÍ sem voru kynjaskipt eru einungis aðgengileg frá 

árinu 1994, fyrir þann tíma eru ekki til heildstæð gögn sem eru kynjaskipt. Síðustu 

aðgengilegu upplýsingarnar frá ÍSÍ eru frá árinu 2017, því er þetta tímabil sett sem 

athugunartímabil rannsóknarinnar. Til að fá ítarlegri gögn var líka unnið upp úr gögnum frá 

R&G, þau gögn ná eingöngu til stúlkna á grunnskólaaldri.    

Niðurstöður sýna nær stöðuga fjölgun kvenna í íþróttum innan ÍSÍ frá 1994-2017. Hlutfall 

kveniðkenda, innbyrðis eftir íþróttagreinum, hefur breyst á þessum tíma. Fjórar 

fjölmennustu íþróttagreinarnar innan ÍSÍ, knattspyrna, hestaíþróttir, fimleikar og golf hafa 

bætt við sig hlutfallslega fleiri kveniðkendum en aðrar íþróttagreinar. Í badminton, 

frjálsíþróttum, handknattleik, skíðum og sundi hefur kveniðkendum fækkað og 

prósentuhlutfall þeirra lækkað á árabilinu 1994-2017.    
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Abstract 

In Iceland, the number of athletes in sports within the Sports and Olympic Association of 

Iceland (ÍSÍ) increased significantly from 1994 to 2017. About 72 thousand men and 46 

thousand women were registered sports athletes within ÍSÍ in 2017. According to the 

practitioners list from ÍSÍ, there are fewer female sport-participations than men sport-

participations within ÍSÍ, except for volleyball, dance, gymnastics and archery. 

The project aims to analyze the development of women's participation in sports in the ÍSÍ 

from 1994-2017. Such a study of the development of women's participation in sports has not 

been conducted before, to my knowledge. 

The study is quantitative and is compiled from data from ÍSÍ and the Icelandic Center for 

Social Research & Analysis (R&G). Data from ÍSÍ that were gender-segregated are only 

available from 1994, before that time there is no comprehensive data that were gender-

segregated. The last available information from the ÍSÍ is from 2017, therefore this period is 

set as the observation period of the study. For more detailed data, R&G data were also 

compiled, which only applies to girls of primary school age. 

The results show almost a steady increase in the number of women in sports within ÍSÍ 

from 1994-2017. The proportions of female students, within each sport, have changed 

during this time. Four of the most popular sports in ÍSÍ, soccer, equestrian, gymnastics and 

golf, have added proportionally more female participants than other sports. In badminton, 

athletics, handball, skiing and swimming, the number of female athletes has decreased in 

numbers and their percentages rate have decreased over the period 1994-2017. 
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1 Inngangur 

Kvenkyns íþróttaiðkendur innan ÍSÍ voru um 30.000 færri en karlkyns iðkendur árið 2017 en 

samkvæmt Hagstofu Íslands voru í þjóðskrá u.þ.b. 4000 fleiri karlar en konur búsettar á 

Íslandi það ár (Elías Atlason, 2019; Hagstofa Íslands, 2018). Lýsandi afstaða ráðamanna í 

íþróttum við lok 19. aldar kom skýrt fram í ummælum sem Pierre de Coubertin barón, 

stofnandi nútíma Ólympíuleikanna lét hafa eftir sér árið 1886. Að sama hversu harðar af sér 

íþróttakonur væru þyldu líffæri kvenna ekki sama álag og karla. Sömu viðhorf virðast ríkjandi 

í byrjun 20. aldar. Þá voru konur taldar of veikburða til að stunda íþróttir og jafnvel talið að 

það væri hættulegt fyrir þær (Sandys, 2007). Með vísan til íþróttasögunnar á 20. öld og 

þeirra gagna sem fram koma í þessari rannsókn má segja að þó færri konur stundi íþróttir en 

karlar hafi þær afsannað ofangreind viðhorf sem og ummæli Pierre de Coubertin baróns. 

Hreyfing almennt hefur jákvæð áhrif á líkamlegt og andlegt atgervi hvort sem það er að 

stunda skipulagðar íþróttir eða hreyfingu eins og göngutúra, styrktarþjálfun eða hjóla og 

hlaupa, allt er þetta af hinu góða (Gígja Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Fullorðnar konur hreyfa 

sig meira en karlar almennt talið. Líklegar ástæður kvenna til hreyfingar eru oftast til að létta 

sig eða viðhalda líkamsþyngd á meðan karlar hreyfa sig mögulega meira ánægjunnar vegna 

(Allender, Cowburn og Foster, 2006; Craft, Carroll og Lustyk, 2014). Rannsóknir segja okkur 

að konur og þá aðallega eldri konur fari í íþróttir til að sanna fyrir sér að þær séu ekki gamlar 

en einnig að þær sækist eftir félagsskapnum. Þær konur sem velja sér íþróttagreinar sem 

hægt er að keppa í, telja jákvæð áhrif hreyfingar vera aukaafurð en þær séu í íþróttum út af 

félagsskapnum (Allender o.fl., 2006; Berlin og Klenosky, 2014). Rannsóknir benda til þess að 

fjölbreytni í íþróttaiðkun frá unga aldri ýti undir að iðkendur æfi lengur íþróttir. Einnig að 

iðkendurnir hafi meiri áhuga á þeirri íþrótt sem þeir stunda og finni sína aðalíþróttagrein 

frekar (Allender o.fl., 2006). Karlar eru líklegri en konur til að æfa skipulagðar íþróttir en því 

eldri sem konur verða því líklegri eru þær heldur en karlar til að hætta að æfa skipulagðar 

íþróttir (Viðar Halldórsson, 2014; Woods, Moyna, Quinlan, Tannehill og Walsh, 2010). 

Drengir eru virkari en stúlkur og líklegri til að taka þátt í skipulögðum íþróttum (Woods o.fl., 

2010).  

Þátttaka barna í skipulögðu íþróttastarfi gerir það að verkum að börn eru líklegri til að 

hreyfa sig samkvæmt ráðleggingum Embættis landlæknis um hreyfingu í 60 mínútur á dag 

(Gígja Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Börn sem taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi eru talin 

ólíklegri til að nota áfengi, tóbak eða önnur vímuefni og eru líklegri til að vera heilsuhraust 

þar sem andleg, líkamleg og félagsleg vellíðan eykst þegar þau stunda skipulagt íþróttastarf 

(Heilsugæsla Höfuðborgarsvæðisins og Embættis landlæknis, 2019). Erlingur S. Jóhannsson 

bendir á að eitt af hverjum fimm ungmennum á aldrinum 10-19 ára í Evrópu nær 60 mínútna 
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hreyfingu á hverjum degi. Líka að langtímarannsóknir sýni að mikil kyrrseta á unga aldri 

bendi til frekari kyrrsetu þegar börn eldast (Erlingur Jóhannsson, 2016). Rannsóknar-

niðurstöður Viðars Halldórsson sýna fram á að þátttaka stúlkna í skipulögðu íþróttastarfi fari 

hækkandi samanborið við drengi hér á Íslandi en þær niðurstöður eru í samræmi við erlenda 

þróun (Viðar Halldórsson, 2014).  

Markmið verkefnisins er því að greina þróun á þátttöku kvenna í íþróttum innan ÍSÍ á 

tímabilinu 1994-2017.  

Undirmarkmið: 

 Er munur á íþróttahópum (sjá viðhengi I) eins og einstaklingsíþróttum og 

hópíþróttum á þessu tímabili?  

 Eru fjölmennustu íþróttirnar innan ÍSÍ að bæta mest við sig eða hafa íþróttagreinar 

sem eru ekki fjölmennar bætt við sig mest hlutfallslega?  

 Hver er aldursskiptingin í fjölmennustu íþróttagreinum landsins, eru það aðallega 

börn eða fullorðnir? 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Saga íslenskra kvenna í íþróttum 

Árið 1892 lauk Ingibjörg H. Bjarnason leikfimiprófi frá Poul Petersens Institut í 

Kaupmannahöfn fyrst Íslendinga. Hún hóf dans- og leikfimikennslu í Reykjavík ári seinna fyrir 

börn og ungar stúlkur (Erla Hulda Halldórsdóttir og Guðrún Dís Jónatansdóttir, 1998). Í 

kringum árið 1910 urðu þær breytingar á Íslandi að fleiri konur tóku þátt í skipulögðu 

íþróttastarfi. Viðhorf til kvenna í íþróttum var í upphafi neikvætt en íslenskar konur voru 

sjálfstæðar og bjuggu við ákveðið frelsi sem aðrar konur í Evrópu fengu ekki (Ágúst 

Ásgeirsson, 2012).  

Líklega er fyrsta frásögn af íþróttaþátttöku kvenna á Íslandi frá 17. júní árið 1911 þegar 

fimleikakonur í Ungmeyjafélaginu Iðunni sýndu listir sínar við opnun íþróttavallar í Reykjavík 

(Ágúst Ásgeirsson, 2012). Ísfirska knattspyrnufélagið Hvöt var stofnað árið 1914, einungis 

fyrir konur, og byrjuðu forsvarskonur Hvatar kvennaknattspyrnu á Íslandi þó að félagið hafi 

einungis starfað í þrjú ár (Erla Hulda Halldórsdóttir og Guðrún Dís Jónatansdóttir, 1998; 

Skapti Hallgrímsson, 2017). Íþróttafélag Reykjavíkur (ÍR) stofnaði sérstakan kvennaflokk fyrir 

konur 17 ára og eldri í fimleikum árið 1916 þar sem áhugi kvenna var mikill. Fimleikaflokkur 

ÍR var fyrsta skráða íþróttaliðið einungis skipað kvenmönnum sem fór út fyrir landsteinana 

sumarið 1927. Þær áttu eftir að fara oftar þar sem þeim var mjög vel tekið. Svo vel gekk þeim 

að ÍSÍ vildi senda þær út á Ólympíuleikana í Antwerpen 1928 en vegna seinagangs á 

fjármagni frá Alþingi var ÍSÍ búið að hætta við þátttöku á Ólympíuleikunum vegna fjárskorts. 

Fór svo að flokkurinn fór til Frakklands og Englands í staðinn með sýningu sína (Ágúst 

Ásgeirsson, 2012). Fyrsta íþróttamótið sem einungis var haldið fyrir konur á Íslandi var haldið 

á kvenréttindadaginn 19. júní árið 1926 af ÍR. Mótið var frjálsíþróttamót þar sem keppt var í 

greinum eins og 60 metra hlaupi, 30 metra hlaupi með egg í skeið og knattkasti. Á þessum 

tíma lagði ÍR mesta áherslu á íþróttaiðkun kvenna af öllum íþróttafélögum landsins (Ágúst 

Ásgeirsson, 2012).  

Sunddrottning er orð sem varð til um þriðja áratug 19. aldar þar sem konur voru ekki síðri 

en karlar í sundi. Regína Magnúsdóttir, Ruth Hanson og Guðný Jóhannesdóttir voru þar 

fremstar sunddrottninga á Íslandi. Regína átti hin ýmsu met í sundi með frjálsri aðferð, frá 50 

metra sundi upp í 1000 metra. Árið 1927 komst enginn íslenskur karlmaður með tærnar þar 

sem Regína hafði hælana í 100 metra baksundi. Ruth og Guðný syntu báðar frá Engey til 

Reykjavíkur sama sumar og Regína var að setja metin sín en þetta sund höfðu aðeins tveir 

karlmenn synt áður. Sundið er 2500 metrar að lengd en stuttu áður var því haldið fram að 

konur gætu ekki synt meira en 50 metra í sjó við Ísland (Ágúst Ásgeirsson, 2012).  
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Konur á Íslandi kepptu í fyrsta skipti á skíðum á Íslandsmeistaramóti árið 1939 og fyrsti 

opinberi knattspyrnuleikur kvenna fór fram árið 1970 á milli Keflavíkur og Reykjavíkur sem 

forleikur karlalandsleiks milli Íslands og Noregs (Erla Hulda Halldórsdóttir og Guðrún Dís 

Jónatansdóttir, 1998). Fyrsta kvennahlaup ÍSÍ fór fram 19. júní 1990 en það var sett á 

laggirnar til að hvetja konur til að stunda íþróttir og auka hreyfingu þeirra. Kvennahlaupið fer 

fram á kvenréttindadaginn sjálfan 19. júní ef kostur er eða á þeim laugardegi sem liggur næst 

honum en þetta gefur hlaupinu enn meira gildi fyrir konur (Kvennahlaup ÍSÍ, e.d.).  

Einungis sjö konur hafa hlotið titilinn íþróttamaður ársins á Íslandi í þau 64 skipti sem 

verðlaunin hafa verið veitt af samtökum íþróttafréttamanna frá árinu 1956. Á síðastliðnum 

fimm árum hafa þrjár konur verið valdar íþróttamaður ársins. Sara Björk Gunnarsdóttir 

fótboltakona var valin árið 2018 (Samtök íþróttafréttamanna, 2018), kylfingurinn Ólafía 

Þórunn Kristinsdóttir árið 2017 (Samtök íþróttafréttamanna, 2017) og sundkonan Eygló Ósk 

Gústafsdóttir árið 2015. Margrét Lára Viðarsdóttir fótboltakona var valin íþróttamaður ársins 

árið 2007 og þar á undan hlaut Vala Flosadóttir frjálsíþróttakona titilinn árið 2000. 

Sundkonan Ragnheiður Runólfsdóttir vann titilinn árið 1991 heilum 27 árum eftir að Sigríður 

Sigurðardóttir handboltakona varð fyrst kvenna til að vinna titilinn árið 1964 (Samtök 

íþróttafréttamanna, e.d.).  

2.2 Saga kvenna á Ólympíuleikunum 

Snemma á 19. öld voru Ólympíuleikarnir aðeins ætlaðir körlum eins og Ólympíuleikar Grikkja 

til forna. Árið 1896 reyndi grísk kona að taka þátt í maraþoni á Ólympíuleikunum en var 

neitað um þátttöku en hún hljóp hins vegar maraþon nokkrum dögum fyrir leikana og gerði 

það á 4,5 klukkustundum (Drinkwater, 2000). Þátttaka kvenna á Ólympíuleikum var ekki 

samþykkt af Alþjóða Ólympíusambandinu fyrr en í byrjun 20. aldar en þær konur sem fengu 

að taka þátt áttu ekki að vera keppendur í greinum þar sem sýnileg áreynsla, líkamsstyrkur 

eða tæklingar ættu sér stað. Þær konur sem tóku þátt á leikunum komu aðallega frá þeirri 

þjóð sem hélt leikana en sú þjóð sem sendi oftast konur til að keppa fyrir sýna hönd fyrir fyrri 

heimsstyrjöld var Bretland (Drinkwater, 2000). Ólympíuleikarnir árið 1900 og 1904 voru 

tengdir við heimssýningar og hafði Alþjóða Ólympíusambandið lítil yfirráð yfir því hvaða 

íþróttir væru leiknar eða hvort kynið mætti taka þátt.  

Alþjóðleg íþróttasamtök kvenna, FSFI (Fédération Sportive Féminine Internationale – 

FSFI), voru stofnuð árið 1921 þegar frönsk íþróttasamtök kvenna héeldu landsleik í fótbolta 

milli Englands og Frakklands. Samtökin voru stofnuð meðal annars vegna neitunar Alþjóða 

frjálsíþróttasambandsins (International Association of Athletics Federations – IAAF) að 

samþykkja og styðja við konur sem frjálsíþróttamenn en miklir fordómar voru hjá æðstu 

mönnum IAAF gegn íþróttaþátttöku kvenna. Mikilvægi FSFI í Ólympíusögunni er ekki lítið en 
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sambandið hélt fyrstu Ólympíuleikana fyrir konur árið 1922 í París sem voru haldnir þrisvar í 

viðbót eða árið 1926 í Gautaborg, 1930 í Prag og 1934 í London. Með þessu náði FSFI að setja 

pressu á Alþjóða Ólympíunefndina og önnur íþróttasérsambönd um þróun á þátttöku kvenna 

í íþróttum. Sambandið lifði stutt og var leyst upp árið 1936 en þá hafði sambandið náð að 

knýja fram miklar framfarir varðandi þátttöku kvenna á Ólympíuleikunum (Drinkwater, 

2000). 

Á Ólympíuleikunum í Helsinki árið 1952 voru konur 10,5% af þátttakendum en 519 konur 

voru skráðar sem keppendur það árið sem var metþátttaka og jókst hún með árunum. 

Sovíetríkin leiddu ríki heims með að senda stóra sveit íþróttakvenna á leikana árið 1952 og 

voru Sovíetríkin leiðandi í að hvetja Alþjóða Ólympíusambandið til að taka inn fleiri íþróttir 

fyrir konur. Sovétríkin gerðu það sennilega til að auka líkur sínar á medalíum og þar með til 

að sýna íþróttayfirburði gagnvart heiminum og þá aðallega Vesturlöndum (Drinkwater, 

2000). Frá byrjun nútíma Ólympíuleika hefur þátttaka kvenna aukist næstum því á hverjum 

leikum, árið 1900 var hlutfall kvenna af heildarfjölda þátttakenda ekki nema 2,2% og 

sambærilegt hlutfall var í boði af þátttökugreinum fyrir konur á þeim leikum sjá mynd 1 

(olympic.org, 2018a). Hlutfall kvenna af heildarþátttakendum á síðustu Ólympíuleikum sem 

voru haldnir í Ríó 2016 var 45% og 41% á vetrarleikunum í PyeongChang 2018. Á næstu 

leikum sem haldnir verða í Tokyo 2021 er því spáð að þátttökuhlutfall kvenna verði orðið 

48,8%. Alþjóða Ólympíunefndin stuðlar að aukinni þátttöku kvenna með því að setja það sem 

skilyrði að allar íþróttagreinar sem keppt er í þurfi að vera fyrir bæði kynin eins og á 

Mynd 1. Hlutfall kvenkyns þátttakenda á völdum Ólympíuleikum frá aldamótunum 
árið 1900. Einnig kemur fram hvaða þátttökuhlutfalli Alþjóða 
Ólympíusambandið spáði fyrir Ólympíuleikana árið 2020.  
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Lundúnaleikunum 2012 (Women in the Olympic Movement, 2018). Frá tíma FSFI til dagsins í 

dag hefur Alþjóða Ólympíunefndin verið í vafa um að leyfa konum að keppa í sömu greinum 

og karlar en fyrsta liðsíþrótt sem konur fengu að taka þátt í var blak árið 1964. Árið 1966 var 

rætt hvort konur ættu að halda áfram að keppa í kúluvarpi og kringlukasti á Ólympíuleikum 

sem ekkert varð úr og fengu konur að taka þátt í þessum greinum á næstu Ólympíuleikum. Á 

leikunum í Moskvu árið 1980 fengu konur að taka þátt í liðsíþróttum með samstuði og 

þoltengdum keppnisgreinum. Konur kepptu ekki í maraþoni fyrr en árið 1984, fótbolti var 

ekki leyfður konum á leikunum fyrr en árið 1996 og ólympískar lyftingar voru opnaðar konum 

árið 2000 (Drinkwater, 2000). Konum var leyft að taka þátt boxi á Ólympíuleikunum í 

Lundúnum 2012 (olympic.org, 2018b). 

Þátttaka kvenna á Ólympíuleikunum í byrjun 20. aldar var stýrð af keppnisgreinum sem 

teknar voru inn á leikana en það sem stýrði því var stéttaskipting, kynþáttafordómar og 

kynjafordómar. Seinni hluta 20. aldar hafði pólitísk hugmyndafræði áhrif á þátttöku kvenna 

þar sem talið var að sú hugmyndafræði sem fengi fleiri medalíur myndi hafa yfirburði (Costa 

og Guthrie, 1994). Núna á 21. öld er unnið að því að auka þátttöku kvenna þar sem talið er 

að íþróttir séu góður vettvangur til að sýna að kynin séu jöfn og að það sé jákvætt að konur 

og stúlkur styrkist sem íþróttamenn og með aukinni þátttöku í íþróttastarfi (Women in the 

Olympic Movement, 2018).  

 

2.2.1 Þátttaka íslenskra kvenna á Ólympíuleikunum.  

Sumarólympíuleikarnir í Lundúnum árið 1948 voru fyrstu leikarnir sem íslenskar konur tóku 

þátt í, sjá töflu 1. Þrjár konur voru sendar til Lundúna fyrir hönd Íslands en þær kepptu allar í 

sundi. Íslenskar konur tóku ekki aftur þátt á sumarólympíuleikum fyrr en árið 1960 í 

Rómaborg en þá tók Ágústa Þorsteinsdóttir þátt og keppti í sundi (Dr. Ingimar Jónsson, 

1983).  

Í Montreal árið 1976 var met hjá íslensku þátttökusveitinni á leikunum en Íslendingar 

sendu fjórar konur til leiks. Tvær konur af fjórum kepptu í frjálsum íþróttum en athygli vakti 

að önnur þeirra, Þórdís Gísladóttir, var einungis 15 ára gömul. Hinar tvær kepptu í sundi og 

settu Íslandsmet í fjórum greinum. Árið 1980 voru Ólympíuleikarnir haldnir í Moskvu en eftir 

20 ára samfleytta þátttöku íslenskra kvenna á sumarólympíuleikum var engin kona á meðal 

keppenda Íslands (Dr. Ingimar Jónsson, 1983). Árið 1988 sendi Ísland sýna stærstu sveit til 

þessa en það voru 31 keppandi á vegum Íslands, einungis fjórir keppendur af 31 voru konur 

sem kepptu í frjálsíþróttum og sundi. 
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Tafla 1. Þátttaka íslenskra kvenna á sumarólympíuleikum. 

 

Ár og 

staðsetning

Fjöldi 

þátttakenda
Þátttakandi Íþróttagrein

1948 London 3 Anna Ólafsdóttir Sund, 200m bringusund

Kolbrún Ólafsdóttir Sund, 100m baksund

Þórdís Árnadóttir Sund, 200m bringusund

1952 Helsinki 0

1956 Melbourne 0

1960 Róm 1 Ágústa Þorsteinsdóttir Sund, 100m skriðsund

1964 Tokyo 1 Hrafnhildur Guðmundsdóttir Sund, 100m skriðsund

1968 Mexico City 2 Ellen Ingvadóttir Sund, 100m-, 200m bringusund, 200m fjórsund

Hrafnhildur Guðmundsdóttir Sund, 100m-, 200m skriðsund, 200m fjórsund

1972 Munchen 1 Lára Sveinsdóttir Frjálsíþróttir, hástökk

1976 Montreal 4 Lilja Guðmundsdóttir Frjálsíþróttir, 800m-, 1500m hlaup

Þórdís Gísladóttir Frjálsíþróttir, hástökk

Vilborg Sverrisdóttir Sund, 100m-, 200m skriðsund

Þórunn Alfreðsdóttir Sund, 100m-, 200m flugsund

1980 Moskva 0

1984 Los Angeles 3 Íris Inga Grönfeldt Frjálsíþróttir, spjótkast

Þórdís Gísladóttir Frjálsíþróttir, hástökk

Guðrún Fema Ágústsdóttir Sund, 100m-, 200m bringusund

1988 Seoul 3 Helga Halldórsdóttir Frjálsíþróttir, 400m grindarhlaup

Íris Inga Grönfeldt Frjálsíþróttir, spjótkast

Ragnheiður Runólfsdóttir Sund, 100m-, 200m bringusund, 200m fjórsund

1992 Barcelona 3 Elsa Nielsen Badminton, einliðaleikur

Helga Sigurðardóttir Sund, 50m skriðsund

Ragnheiður Runólfsdóttir Sund, 100m-, 200m bringusund

1996 Atlanta 4 Elsa Nielsen Badminton, einliðaleikur

Guðrún Arnardóttir Frjálsíþróttir, 100m-, 400m grindahlaup

Elín Sigurðardóttir Sund, 50m skriðsund

Eydís Konráðsdóttir Sund, 100m flugsund

2000 Sydney 9 Guðrún Arnardóttir * Frjálsíþróttir, 400m grindarhlaup

Martha Ernstdóttir Frjálsíþróttir, maraþonhlaup

Vala Flosadóttir ** Frjálsíþróttir, stangarstökk

Þórey Edda Elísdóttir Frjálsíþróttir, stangarstökk

Elín Sigurðardóttir Sund, 50m skriðsund

Eydís Konráðsdóttir Sund, 100m flugsund

Íris Edda Heimisdóttir Sund, 100m-, 200m bringusund

Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir Sund, 100m-, 200m baksund

Lára Hrund Bjargardóttir Sund, 100m-, 200m skriðsund

2004 Aþena 5 Þórey Edda Elísdóttir Frjálsíþróttir, stangarstökk

Íris Edda Heimisdóttir Sund, 100m bringusund

Kolbrún Ýr Kristjánsdóttir Sund, 50m-,100m skriðsund, 100m flugsund

Lára Hrund Bjargardóttir Sund, 200m skriðsund, 200m fjórsund

Ragnheiður Ragnarsdóttir Sund, 50m-, 100m skriðsund

2008 Peking 7 Ragna Ingólfsdóttir Badminton, einliðaleikur

Ásdís Hjálmsdóttir Frjálsíþróttir, spjótkast

Þórey Edda Elísdóttir Frjálsíþróttir, stangarstökk

Erla Dögg Haraldsdóttir Sund, 100m bringusund, 200m fjórsund

Ragnheiður Ragnarsdóttir Sund, 50m-, 100m skriðsund

Sarah Blake Bateman Sund, 100m baksund

Sigrún Brá Sverrisdóttir Sund, 200m skriðsund

2012 London 6 Ragna Ingólfsdóttir Badminton, einliðaleikur

Ásdís Hjálmsdóttir * Frjálsíþróttir, spjótkast

Hrafnhildur Lúthersdóttir Sund, 200m bringusund, 4x100m fjórsund

Eygló Ósk Gústafsdóttir Sund, 100m-, 200m baksund, 200m fjórsund, 4x100m fjórsund

Sarah Blake Bateman Sund, 50m skriðsund, 100m flugsund, 4x100m fjórsund

Eva Hannesdóttir Sund, 100m skriðsund, 4x100m fjórsund

2016 Ríó 5 Irina Sazonova Áhaldafimleikar

Aníta Hinriksdóttir Frjálsíþróttir, 800m hlaup

Ásdís Hjálmsdóttir Frjálsíþróttir, spjótkast

Eygló Ósk Gústafsdóttir Sund, 100m baksund, 200m baksund

Hrafnhildur Lúthersdóttir Sund, 200m bringusund, 4x100m fjórsund

Skýring: *Fánaberar ** Vala Flosadóttir vann til bronsverðlauna
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Árið 2000 vann Vala Flosadóttir brons í stangarstökki á Ólympíuleikunum í Sydney en hún 

var fyrst íslenskra kvenna til að vinna til verðlauna á Ólympíuleikum og aðeins þriðji 

Íslendingurinn til að vinna til verðlaun á Ólympíuleikum, sjá töflu 1 (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2016). Leikarnir í Sydney voru ekki bara einstakir fyrir þær sakir 

heldur einnig að það voru níu konur sem tóku þátt fyrir Ísland og voru þær 50% af 

keppendum Íslands á leikunum. Guðrún Arnardóttir var líka sama ár fyrst íslenskra kvenna til 

að bera fána Íslands á sumarleikum (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2016; Sports 

Reference, 2016).  

Sex konur mættu til keppni árið 2012 í London og var Ásdís Hjálmsdóttir frjálsíþróttakona 

önnur konan til að vera fánaberi Íslands á sumarleikum. Fimm kvenkyns keppendur fóru á 

leikana í Ríó 2016 þar sem Irina Sazonova keppti í áhaldafimleikum fyrst íslenskar kvenna 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2016; Sports Reference, 2016).  

 

Tafla 2. Þátttaka íslenskra kvenna á vetrarólympíuleikum.  

 

 

Árið 1956 fór fyrsta íslenska konan á vetrarólympíuleika í Cortina d‘Ampezzo á Ítalíu, hún 

keppti í alpagreinum, sjá töflu 2 (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2018). Vetrarleikarnir 

árið 1976 voru haldnir í Innsbruck í Austurríki og kepptu tvær konur fyrir Ísland í svigi og 

stórsvigi en þá voru 20 ár síðan fyrsta íslenska konan tók þátt í vetrarólympíuleikum. 

Ár og staðsetning
Fjöldi 

þátttakenda
Þátttakandi Íþróttagrein

1956 Cortina D´Amperrzo 1 Jakobína V. Jakobsdóttir Svig, stórsvig og brun

1960 Squaw Valley 0

1964 Innsbruck 0

1968 Grenoble 0

1976 Innsbruck 2 Jórunn Viggósdóttir Svig og stórsvig

Steinunn Sæmundsdóttir Svig og stórsvig

1980 Lake Placid 1 Steinunn Sæmundsdóttir Svig og stórsvig

1984 Sarajevo 1 Nanna Leifsdóttir * Svig og stórsvig

1988 Calgary 1 Guðrún H. Kristjánsdóttir Svig og stórsvig

1992 Albertville 1 Ásta Halldórsdóttir * Svig og stórsvig

1994 Lillehammer 1 Ásta Halldórsdóttir * Svig og stórsvig

1998 Nagano 3 Brynja Þorsteinsdóttir Svig, stórsvig og tvíkeppni

Sigríður Þorláksdóttir Svig

Theódóra Mathiesen * Svig og stórsvig

2002 Salt Lake City 2 Dagný Linda Kristjánsdóttir * Stórsvig, risasvig, tvíkeppni og brun

Emma Furuvik Svig, tvíkeppni og brun

2006 Torino 1 Dagný Linda Kristjánsdóttir * Stórsvig, risasvig, tvíkeppni og brun

2010 Vancouver 1 Íris Guðmundsdóttir Svig og risasvig

2014 Sochi 2 Erla Ásgeirsdóttir Svig og stórsvig

Helga María Vilhjálmsdóttir Svig, stórsvig og risasvig

2018 PyeongChang 2 Elsa Guðrún Jónsdóttir Skíðaganga

Freydís Halla Einarsdóttir * Svig og stórsvig

Skýring: Fánaberi *



 

19 

Steinunn Sæmundsdóttir keppti árið 1980 á vetrarleikunum í Lake Placid í Bandaríkjunum, 

þetta voru hennar aðrir vetrarleikar og var hún fyrst íslenskra kvenna til þess að ná þeim 

árangri. Árið 1984 voru vetrarleikarnir haldnir í Sarajevo í Bosníu, þá keppti Nanna Leifsdóttir 

í alpagreinum, hún var einnig fánaberi á opnunarhátíð vetrarleikanna fyrst íslenskra kvenna 

(Dr. Ingimar Jónsson, 1983).  

Þrjár konur voru keppendur Íslands á vetrarleikunum í Nagano í Japan 1998 og höfðu 

aldrei fleiri konur farið fyrir Íslands hönd á vetrarleika. Allar kepptu þær í alpagreinum og ein 

úr þeirra hópi var fánaberi Íslands á opnunarhátíð leikanna (Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands, 2018; Sports Reference, 2016).  

Dagný Linda Kristjánsdóttir var fánaberi Íslands í Torino árið 2006, þetta var í annað sinn 

sem Dagný var fánaberi á vetrarleikum. Dagný var eini kvenkyns þátttakandi Íslands og voru 

þetta fimmtu vetrarleikarnir í röð sem kona var fánaberi Íslands (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2018; Sports Reference, 2016).  

Tvær íslenskar konur tóku þátt á vetrarleikum í PyeongChang í Suður Kóreu árið 2018. 

Freydís Halla Einarsdóttir skíðakona var fánaberi Íslands en það voru karlkyns fánaberar á 

leikunum 2010 og 2014. Árið 2010 voru fyrstu leikarnir frá 1994 sem kona var ekki fánaberi 

Íslands (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2018; Sports Reference, 2016).  

2.3 Kynjahlutfall í íslenskum íþróttum 

Kvenkyns iðkendur innan ÍSÍ eru 39% af heildarfjölda iðkenda. Árið 2017 voru aðeins sjö 

sérsambönd af 32 innan ÍSÍ með kvenkyns iðkendur í meirihluta, í frjálsum íþróttum, 

hestaíþróttum og sundi eru konur með lítinn meirihluta eða undir 300 konum fleiri en karlar. 

Í blaki, dansi, fimleikum og listskautum eru konur í afgerandi meirihluta iðkenda. 

Sérsambönd undir merkjum ÍSÍ eru með yfir 77 þúsund karlkyns iðkendur á móti rúmlega 48 

þúsund kvenkyns iðkendum sem er munur upp á rétt undir 30 þúsund iðkendur (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, e.d.). Þessar tölur miðast við fjölda iðkenda sem er skráður í 

sérsambönd innan ÍSÍ. Utan ÍSÍ er svo öll starfsemi líkamsræktarstöðva og íþróttagreinar sem 

ekki eru hluti af ÍSÍ, s.s. crossfit og blandaðar bardagaíþróttir. Samkvæmt tölum Hagstofu 

Íslands frá árinu 2018 eru um það bil 7 þúsund færri konur en karlar búsettar á Íslandi 

(Hagstofa Íslands, 2018). Athyglisvert er að í Noregi eru fleiri stúlkur en drengir sem iðka 

handbolta þar sem karlar eru í meirihluta íþróttarinnar í flestum vestrænum löndum en á 

Íslandi eru 1100 fleiri drengir en stúlkur sem æfa handbolta (Elías Atlason, 2019; Klomsten, 

Marsh og Skaalvik, 2005). 
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Mynd 2. Þróun iðkendafjölda kvenna og karla í öllum sérsamböndum innan ÍSÍ á árunum 
1994-2017. 

 

Eins og sést á mynd 2 hafa iðkendatölur aukist síðastliðinn áratug (Elías Atlason, 2019). 

Aldrei hafa fleiri einstaklingar stundað skipulagðar íþróttir innan sérsambanda ÍSÍ en árið 

2016 en árið 2017 lækkuðu iðkendatölur aðeins. Þrátt fyrir aukningu á iðkendafjölda hefur 

hlutfallslegur munur á milli kynjanna lítið sem ekkert breyst. Á árunum frá 2007 til 2017 

hefur karlkyns iðkendum innan ÍSÍ fjölgað um 19.481 en konum um 11.498 (Elías Atlason, 

2019).  

2.4 Íþróttaþátttaka kvenna 

Með aukinni þátttöku kvenna í íþróttum hafa fleiri rannsóknir verið framkvæmdar á 

ástæðum kvenna til að æfa íþróttir. Þegar konur yfir 60 ára eru spurðar út í þátttöku sína í 

íþróttum tjá þær sig um að þeim finnist þær sjálfstæðari, að þær nái markmiðum sínum í 

getu og finni fyrir bætingu á lífsgæðum. Þær vilja vera líkamlega virkar, umgangast aðra út af 

félagslegum áhrifum og fá áskorun út úr því að æfa íþróttir (Berlin og Klenosky, 2014).   

Rannsókn á sænskum konum hefur sýnt að þátttaka í líkamlega erfiðum æfingum/ 

íþróttum minnkar með aldri, hærri fituprósentu, lágri menntun og að búa á þéttbýlum 

svæðum. Góð heilsa og að viðhalda eða minnka líkamsþyngd eru líklegustu ástæður 

hreyfingar hjá sænskum konum (Södergren, 2009).  

2.4.1 Ástæður fyrir brottfalli og að byrja ekki í íþróttum 

Það getur reynst erfitt fyrir sumar stúlkur að velja sér íþrótt sem hentar og geta ástæðurnar 

verið margvíslegar. Sumar kvíða því að vera síðastar í keppni og skammast sín fyrir það en 
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aðrar eru bara hræddar um að vera ekki nógu góðar (Clark, 2012). Líkamsmeðvitund getur 

unnið með og á móti stúlkum í íþróttum, sumar stúlkur eru hræddar við að verða of 

íþróttalega vaxnar, of grannar eða of vöðvamiklar. Aðrar stúlkur eru stoltar af því að vera 

íþróttalega vaxnar og vilja verða grannar eða vöðvamiklar og vilja sýna það. Þeim mun eldri 

sem stúlkurnar verða því líklegra er að þær brotni niður vegna þess að þær eru neikvæðar í 

sinn garð vegna getu eða frammistöðu sinnar í íþróttum (Clark, 2012). 

Konur eru líklegar til að halda ekki áfram að hreyfa sig þegar þær byrja að búa og eignast 

börn. Þegar konur sem vinna fulla vinnu eða hlutastarf þurfa að sjá um heimili og 

fjölskylduna eru þær líklegri til að setja hreyfingu á hilluna og telja að amstur dagsins gæti 

talist til nægrar hreyfingar (Södergren, 2009). 

2.4.2 Fyrirmyndir 

Fyrirmynd er ákveðinn einstaklingur sem einhver annar lítur upp til og reynir jafnvel að líkjast 

eða skara fram úr (Adriaanse og Crosswhite, 2008). Einstaklingar dýrka fyrirmyndir sínar úr 

fjarska en fyrirmyndirnar vita ekki endilega af hlutverki sínu. Einstaklingar læra af hegðun 

annarra, eins og fyrirmynda, og hvaða afleiðing sú hegðun hefur. Þegar fyrirmynd hefur verið 

valin af einstaklingi til að líta upp til velur hann sér hluti eins og hegðun, hreyfingar og önnur 

persónueinkenni hjá fyrirmyndinni til að herma eftir eða gera betur (Adriaanse og 

Crosswhite, 2008). 

Stór munur er á fyrirmyndum drengja og stúlkna. Rannsókn í Þýskalandi sýndi að 9-12 ára 

börn velja sér fyrirmyndir út frá kynbundnum staðalímyndum, stúlkur voru líklegri til að velja 

sér fyrirmynd sem var ekki íþróttamaður. Bæði stúlkur og drengir sem höfðu valið sér 

íþróttafyrirmynd völdu sér karla sem fyrirmyndir en ekki konur (Biskup og Pfister, 1999). 

Rannsókn Adriaanse og Crosswhite sýndi að stelpur velja sér frekar fyrirmyndir út frá útliti og 

jákvæðri félagslegri hegðun og oftar en ekki eru fjölskyldumeðlimir valdir sem fyrirmynd 

frekar en Ólympíufarar eða aðrar íþróttahetjur. Drengir velja sér hins vegar fyrirmyndir út frá 

eiginleikum eins og styrk, yfirburðum, hugrekki og ákveðni. Strákar eru líklegri en stelpur til 

að velja sér einhvern Ólympíufara sem fyrirmynd. Ólympíufarinn er þá betri íþróttamaður en 

einstaklingurinn sem tekur hann sér til fyrirmyndar og mun erfiðara er fyrir drengi að ná 

fyrirmynd sinni í getu (Adriaanse og Crosswhite, 2008). Bresk rannsókn frá árinu 1999 bendir 

til þess að það sé eðlilegra fyrir stúlkur og drengi að hafa karlkyns fyrirmynd og strákar velja 

sér ekki konur sem fyrirmyndir þar sem það er ekki álitið eðlilegt. Á þeim tíma gat það bent 

til að það væri skortur á kvenkyns fyrirmyndum og að karlar væru mun meira áberandi fyrir 

augum almennings (Bromnick og Swallow, 1999). 

Árið 2011 gaf Íþróttasjóður kvenna sem var stofnaður af Billie Jean King 

jafnréttindafrömuði í íþróttum út grein þar sem sagt er frá því að ungar stúlkur vanti 
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jákvæðar fyrirmyndir, þær fái færri tækifæri í sinni íþrótt og íþróttir sem séu í boði að stunda 

séu oft með öðrum reglum fyrir konur (Noakes, 2011). Margar konur hafa lítið sjálfstraust og 

eru ekki nógu sjálfbærar þegar það kemur að íþróttaþátttöku, þær hafa of miklar áhyggjur af 

því hvort þær séu nógu góðar og verði sjálfum sér til skammar (Appleby og Foster, 2013).  

2.5 Þátttaka íslenskra barna í íþróttum 

2.5.1 Forsendur íþróttaþátttöku 

Sýnt hefur verð fram á að ýmsir þættir í umhverfi einstaklinga hafi áhrif á þátttöku þeirra í 

skipulögðu íþróttastarfi. Einstaklingar sem stunda íþróttir hvort sem það er í íþróttafélagi eða 

utan þess eru líklegri til að æfa ef þeir koma frá heimilum þar sem báðir foreldrar búa og 

einnig þar sem hvatning foreldra til að stunda íþróttir er til staðar (Viðar Halldórsson, 2014). 

Sambandið milli þess að fá hvatningu frá foreldrum og að æfa íþróttir er mikið og þau börn 

sem fá hvatningu frá foreldrum sínum eru þrisvar sinnum líklegri til að vera í skipulögðu 

íþróttastarfi og tvisvar sinnum líklegri til að æfa íþróttir fyrir utan íþróttafélag (Viðar 

Halldórsson, 2014). 

Líklegra er að börn og unglingar sem taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi komi frá 

fjárhagslega sterkum heimilum, frá heimilum þar sem áhersla er lögð á íþróttir og eiga vini 

sem stunda og meta íþróttir (Viðar Halldórsson, 2014). Einstaklingur sem er í miklum 

samskiptum við vini sína er einnig líklegri til að stunda íþróttir en sá sem er ekki í miklum 

samskiptum við vini sína og einstaklingur er ennþá líklegri til að æfa ef hann er í vinahópi þar 

sem vinirnir meta íþróttafærni mikils (Viðar Halldórsson, 2014). 

2.5.2 Jákvæð áhrif íþróttaþátttöku 

Sýnt hefur verið að iðkun barna í skipulagðri íþróttastarfsemi hvetji til þess að einstaklingar 

þrói með sér jákvæðar og uppbyggilegar venjur og einnig almenna heilbrigða hegðun. 

Einstaklingar sem stunda íþróttaiðkun í óskipulögðu íþróttastarfi sem er að miklu leyti 

einstaklingsbundið og sjálfsprottið eru ekki jafn líklegir til að þróa með sér sömu venjur og 

jafn heilbrigða hegðun eins og barn í skipulögðu íþróttastarfi (Viðar Halldórsson, 2014).  

Viðar Halldórsson skrifar að því oftar sem íþróttir eru stundaðar því sterkari tengsl hafi 

iðkendur við íþróttastarfið og að það hafi meira uppeldisgildi. Íþróttafélög hafa unnið að 

ákveðnum gildum og vinnubrögðum sem hafa þróast með tíð og tíma eins og forvarnir gegn 

neyslu vímuefna, stundvísi, félagslegt umhverfi fyrir iðkendur, uppbyggilegar venjur sem og 

viðhorf til árangurs í íþróttum (Viðar Halldórsson, 2014). 



 

23 

2.5.3 Þróun íþróttaþátttöku barna 

Íþróttaþátttaka í skipulögðu íþróttastarfi hefur verið að aukast hér á landi og hefur þátttaka 

barna í 8.-10. bekk í grunnskóla vaxið um 20% frá árinu 1992 til ársins 2014 (Viðar 

Halldórsson, 2014). Meiri skuldbinding barna í íþróttaþátttöku er í dag en árið 1992 þar sem 

þau æfa meira en jafnaldrar þeirra gerðu árið 1992, hlutfall drengja sem æfir fjórum sinnum 

eða oftar í viku hefur tvöfaldast og hlutfall stúlkna hefur þrefaldast (Viðar Halldórsson, 2014).  

Íþróttaþátttaka barna nær hámarki þegar þau eru í 7. bekk grunnskóla á Íslandi en um 

80% allra barna í 1.-7. bekk stunda íþróttir (Viðar Halldórsson, 2014). Eftir 7. bekk fer 

íþróttaþátttaka minnkandi þar sem auknar æfingar og skuldbindingar sem og vinna með 

skóla, meiri námskröfur og önnur áhugamál ýta undir brottfall úr skipulagðri 

íþróttastarfsemi. Fyrir börn sem eru í efstu bekkjum grunnskóla eða framhaldsskóla og sem 

vilja æfa sína íþrótt áfram en vilja einfaldlega æfa minna eru oftast ekki margar leiðir innan 

íþróttahreyfingarinnar til að gera slíkt og eykst því brottfall. Einstaklingar sem hætta að æfa 

íþróttir á þessum skólastigum hætta flestir ekki alveg að æfa íþróttir og margir velja að æfa í 

óskipulögðu íþróttastarfi eða á eigin forsendum (Viðar Halldórsson, 2014). 

Félagsleg áhrif fjölskyldu og vina er stór vísir á það hvort ungar stúlkur verði virkar í 

íþróttum. Ef fjölskylda eða vinir stunda ekki íþróttir eða sjá ekki kostina við að stunda íþróttir 

mun sú stúlka líklegast verða sömu skoðunar (Appleby og Foster, 2013).   

2.5.4 Íslenska módelið 

Um miðbik tíunda áratugar síðustu aldar var áfengis- og vímuefnaneysla ungmenna á Íslandi 

vandamál og höfðu þær forvarnir sem notaðar voru á þeim tíma ekki virkað sem skyldi. Árið 

1997 var settur saman hópur sem samanstóð af félagsvísindamönnum og fólki sem starfar 

með börnum og ungmennum ásamt fleirum til að vinna að stefnu sem gæti snúið við 

þróuninni í áfengis- og vímuefnaneyslu ungmenna á Íslandi. Rannsóknir voru framkvæmdar 

til að finna út þá félagslegu þætti sem hefðu áhrif á áfengis- og vímuefnanotkun ungmenna. 

Forvarnarlíkanið sem varð til heitir Íslenska módelið og er það samstarf margra hópa eins og 

kennara, félagsmiðstöðva, foreldra, íþróttafélaga og annarra hópa í nærumhverfi barna og 

ungmenna (Rannsóknir og greining, e.d.-a).  

Niðurstaða þessa hóps var samfélagsmiðuð nálgun þar sem lögð er áhersla á að 

ungmennin noti sinn tíma á jákvæðan og uppbyggjandi hátt með aðstoð aðila í nærumhverfi 

barnanna. Foreldrar og skólar voru virkjaðir í að styrkja stuðningshlutverk sitt gagnvart 

börnum og fjölga tækifærum til þess að stunda skipulagðar íþróttir og aðrar tómstundir. 

Þessi vinna hefur leitt til þess að áfengis- og vímuefnaneysla ungmenna á Íslandi hefur 

minnkað stórlega en það má nefna að vegna smæðar Íslands er hægt að grípa hraðar inn í og 
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aðgengi er auðvelt til að setja kannanir í það skólaumhverfi sem við á (Rannsóknir og 

greining, e.d.-a). 

Vegna velgengni hér á Íslandi hefur Íslenska módelinu verið vel tekið erlendis. Síle er 

fyrsta landið fyrir utan Ísland sem tekur upp þetta forvarnarmódel á landsvísu. Fyrst var 

reyndar farið með Íslenska módelið til Evrópu, verkefnið heitir þar Youth in Europe en þegar 

áhugi fór að myndast fyrir utan Evrópu var starfsemin kynnt sem Planet Youth (ICSRA, e.d.; 

Rannsóknir og greining, e.d.-b).  

2.6 Staðalímynd kvenna í íþróttum 

Í norskri rannsókn um staðalímyndir kynjanna í íþróttum þar sem 357 unglingar í 8.-10. bekk í 

grunnskóla tóku þátt, töldu bæði kynin að dæmigerðar staðalímyndir um drengi væru að þeir 

væru harðari af sér, ákafari og væru með hærri sársaukaþröskuld en stúlkur. Staðalímyndir 

norskra unglinga um stúlkur voru að þær séu taldar þokkafyllri, samhæfðari, liðugri og 

umhyggjusamari en drengir en það sem kom hvað mest á óvart var að fleiri stúlkur en 

drengir aðhylltust kynbundnar staðalímyndir tengdar íþróttum sem taldar eru hér upp fyrir 

ofan (Klomsten o.fl., 2005). Um 55% drengja töldu að engin ákveðin íþrótt væri bara fyrir 

karla eða konur en stúlkur telja frekar að ákveðnar íþróttir séu fyrir karla og aðrar henti 

frekar fyrir konur. Stúlkum fannst ekki passa miðað við þá ímynd að drengir séu taldir 

karlmannlegir og sterkir að þeir stunduðu íþróttir sem væru taldar kvenlegar eins og dans og 

fimleikar. Foreldrar hvetja drengi frekar en stúlkur til að æfa íþróttir og stunda aðra almenna 

hreyfingu sem gæti haft áhrif á hvernig unglingar meta hvað sé kvenlegt og hvað 

karlmannlegt í íþróttum (Klomsten o.fl., 2005).  

Þegar handbolti var fyrst kynntur í Noregi voru það konur sem byrjuðu að spila leikinn og 

hann talinn hafa kvenlæg einkenni eftir það en ekki karlráðandi íþrótt eins og annars staðar í 

Evrópu (Klomsten o.fl., 2005). Í rannsókn Klomsten kom fram að unglingar sem tóku þátt í 

rannsókninni töldu að handbolti væri talinn henta konum frekar en körlum (Klomsten o.fl., 

2005).  

Í grein eftir Sheryl Clark (2012) kom fram að stúlkur í grunnskólum í Bretlandi væru virkari 

og viljugri til að taka þátt og prófa mismunandi íþróttir í skólanum og utan hans. Þegar þær 

fara úr grunnskóla í gagnfræðisskóla, 12-16 ára, eru áherslur skólaíþrótta meira tengdar 

mælanlegum árangri, hlaupapróf og kastpróf sem dæmi. Stúlkurnar telja þessi 

próf/mælingarnar aðferð til að finna þær stúlkur sem séu íþróttasinnaðar og þær sem séu 

það ekki. Stúlkurnar sem finnst þær ekki tilheyra hópi íþróttastúlkna telja sig vera lélegar í 

íþróttum og eru þær ólíklegri til að taka þátt í skóla- sem og almennum íþróttum (Clark, 

2012).  
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Í grein eftir Appleby og Foster (2013) eru ákveðnar íþróttir taldar æskilegar fyrir stúlkur 

eins og fimleikar, dans og tennis. Fyrir drengi væru íþróttirnar blandaðar bardagaíþróttir, 

hokkí og fótbolti. Þetta á við í dag en gæti breyst á næstu árum, það eru engar líffræðilegar 

ástæður af hverju stúlkur ættu ekki að stunda blandaðar bardagaíþróttir eða drengir að 

stunda dans. Það eru hins vegar félagslegar hugmyndir sem hafa orðið til í samfélaginu sem 

ákveða hvað telst ásættanleg hegðun stúlkna og drengja eins og að bleikt sé litur stúlkna og 

blár sé litur drengja. Stúlkur sem stunda íþróttir þar sem meirihluti þátttakenda eru drengir 

geta til að byrja með valdið uppnámi fyrir ákveðna iðkendur og foreldra þeirra, sama á við 

um drengi sem stunda íþrótt þar sem stúlkur eru í meirihluta (Appleby og Foster, 2013). 

2.7 Jafnréttisbarátta kvenna í íþróttum 

Á Íslandi gilda jafnréttislög sem eiga að tryggja jafnan rétt kvenna og karla á öllum sviðum 

samfélagsins (lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). Ríkið hefur 

skuldbundið sig til þess að tryggja jafnrétti í íþróttum samkvæmt nýlegri rannsókn (María 

Rún Bjarnadóttir, Bjarni Már Magnússon, Hafrún Kristjánsdóttir og Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, 2018). Rannsóknin sýnir að þrátt fyrir að ríkið ætti að vinna að jafnrétti í 

íþróttum geri það lítið í því. Margt hefur áhrif á af hverju ríkið hefur ekki unnið að jafnrétti 

karla og kvenna í íþróttum. Jafnréttislögin hafa sem dæmi aðallega verið notuð á 

atvinnumarkaði og eru íþróttafélög í erfiðari stöðu þar sem óskýrt er hvort þau séu skilgreind 

sem atvinnurekendur eða fyrirtæki (María Rún Bjarnadóttir o.fl., 2018). 

Í janúar 2019 voru Samtök kvenna í íþróttum stofnuð, meginmarkmið þeirra eiga að vera 

að: 

 Vinna að jafnari stöðu kynjanna í íþróttum 

 Efla samstarf og styrkja stöðu kvenna í íþróttum 

 Auka sýnileika kvenna í íþróttahreyfingunni 

 Jafna hlutverk kynjanna í stjórnum og störfum innan íþróttahreyfingarinnar 

 Vinna að sameiginlegum málum til að gæta hagsmuna kvenna í íþróttum 

 Vinna gegn ofbeldi í íþróttum 

 

Samtökin hafa verið virk á facebook og öðrum samfélagsmiðlum. Samtökin birta pósta 

sem styðja afrek kvenna í íþróttum og gagnrýni samtakanna á málefni sem snerta þau 

(„Samtök kvenna í íþróttum“, 2019).  

Árið 1972 var samþykkt löggjöf í Bandaríkjunum sem heitir Title IX (Hardin og Greer, 

2009). Í henni er fjallað um að kynbundin mismunun eigi ekki að eiga sér stað í bandarísku 

menntakerfi sem nýtur fjárhagsaðstoðar frá ríkinu. Frá því að þessi löggjöf var samþykkt 
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hefur iðkendum kvenna í íþróttum fjölgað en þrátt fyrir að konum hafi fjölgað eru flestar 

íþróttir í Bandaríkjunum með karlmenn sem meirihluta iðkenda. Tilfinning almennings í 

Bandaríkjunum um hvaða íþrótt væri með konur eða karla sem meirihluta iðkenda hefur lítið 

breyst frá setningu laga í Bandaríkjunum (Hardin og Greer, 2009). 

Title IX á að tryggja rétt kvenna í íþróttum sem þiggja styrki frá ríkinu. Síðan Title IX var 

samþykkt árið 1972 hefur þátttaka kvenna í íþróttum í Bandaríkjunum aukist mikið, talið er 

að það sé ekki bara Title IX sem hefur haft áhrif heldur einnig almenn vitundarvakning um 

heilbrigði hreyfingar. Aukinn fjölmiðlaumfjöllun um kvennaíþróttir hefur haft jákvæð áhrif á 

þátttöku kvenna í íþróttum í Bandaríkjunum (Appleby og Foster, 2013). 

Eftir setningu Title IX-löggjafarinnar fjölgaði konum í íþróttum í menntaskóla (e. high-

school) í Bandaríkjunum á árunum 1972-2016 úr 7,4% (294.015 iðkendur) upp í 42% 

(3.324.326 iðkendur) af heildarfjölda iðkenda í menntaskólaíþróttum (Wilson, 2017). Þrátt 

fyrir þessa gífurlegu fjölgun stunda ennþá mun fleiri karlar en konur íþróttir í Bandaríkjunum 

og sama á við um flestallar þjóðir í hinum vestræna heimi (Chalabaev, Sarrazin, Fontayne, 

Boiché og Clément-Guillotin, 2013). Title IX jafnaði einnig aðstöðumun kynjanna til 

íþróttaiðkunar sem getur haft áhrif á val, munur á milli karl- og kveniðkenda í íþróttum var 

mikill en hefur minnkað m.a. varðandi búningsklefa, gæði búnaðar, hæfni þjálfara, 

fjölmiðlaumfjöllun, tímasetningu leikja og æfinga og stuðning almennings (Appleby og 

Foster, 2013). 

2.8 Fjölmiðlar 

Mikið hefur verið rætt um fjölmiðlaumfjöllun á íþróttaviðburðum kvenna eða frekar þann 

skort á umfjöllun á Íslandi undanfarin ár en það virðist sem karlalið í sömu íþrótt fái almennt 

meiri umfjöllun (Hallbera Guðný Gísladóttir, 2016). Karlaíþróttir eru sýndar meira í sjónvarpi 

og getur það haft áhrif á hvort áhorfandinn horfi frekar á karla- eða kvennagreinar (Tang og 

Cooper, 2012). Árið 2018 í Bretlandi fór mæting aðdáenda á íþróttaviðburði afreksíþrótta 

kvenna yfir 500.000 þúsund, að meðaltali hafði mæting aðdáenda hækkað um 38% á ári frá 

árinu 2013. Talið er að aðalástæðan sé aukin fjölmiðlaumfjöllun um íþróttaviðburði kvenna, 

velgengni kvenkyns íþróttaliða á alþjóðlegum viðburðum og almenn vitundarvakning 

almennings á afreksíþróttum kvenna (Vigers, 2018). 

Hallbera Guðný Gísladóttir landsliðkona í knattspyrnu skrifaði pistil á sína persónulegu 

facebook-síðu árið 2016 sem olli töluverðum titringi í íslensku íþróttasamfélagi. Pistill hennar 

fjallaði um upplifun hennar á umfjöllun fjölmiðla á Íslandi og bar hún hana saman við reynslu 

sína sem atvinnumaður í knattspyrnu í Svíþjóð. Áhugavert var þegar hún taldi upp 

fyrirmyndir sínar í knattspyrnu að þær fyrirmyndir voru allar karlmenn, hún vissi einfaldlega 

ekki um konurnar sem spiluðu: „Mínar hetjur í fótboltanum voru Óli Þórðar, Haddi Ingólfs, 
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Steini Gísla og allir þessir ótrúlega flottu fótboltamenn sem spiluðu fyrir ÍA. Þeir voru stjörnur 

í mínum augum. Á Akranesi var líka fullt af flottum fótboltakonum, eitthvað sem ég hafði 

ekki hugmynd um“ (Hallbera Guðný Gísladóttir, 2016). 

Meirihluti íþróttablaðamanna eru karlar og þeir fjalla minna um íþróttir sem konur 

stunda en íþróttir karla. Á þeim fjölmiðlum þar sem konur starfa við íþróttafréttir eykst 

umfjöllun um kvennaíþróttir og eru þær ekki jafn líklegar til að halda í félagslega fordóma 

gagnvart kynjum eins og karlar í sömu starfsstétt (Appleby og Foster, 2013). Árin 2012 og 

2013 var ekki ein einasta kona íþróttafréttamaður á Íslandi. Niðurstöður rannsóknar sem 

Kolbein Tumi Daðason gerði benti til þess að á íslenskum vefmiðlum væri umfjöllun um 

kvennaíþróttir töluvert minni en á öðrum Norðurlöndum (Kolbeinn Tumi Daðason, 2013).  

Guðmundur Sæmundsson (2014) skrifar að orðræða um íþróttir í íslenskum fjölmiðlum sé 

mjög karllæg og snúist að mestu bara um unga, hrausta og ófatlaða karla. Þáttur fjölmiðla í 

umfjöllun íþrótta er að magn umfjöllunar, uppsetning greina og allt orðalag skapi 

fréttamönnum viðhorf og væntingar til íþrótta og iðkenda. Umfjöllun um íþróttir kvenna sé 

miklu minni en karla en hins vegar séu viðtöl við konur álíka mörg og við karla. Í viðtölum við 

þjálfara og aðra sýndi það sig að þar var frekar talað um konur en karla. Almenn orðræða um 

konur í fjölmiðlum er kynjuð, fjallað er um útlit kvenna meira en karla eins og andlitsfegurð, 

líkamsvöxt og klæðnað. Bestu hliðar kvenna samkvæmt orðræðu fjölmiðla á Íslandi eru að 

þær eru ákveðnar, þrjóskar, samvinnuþýðar, umhyggjusamar og duglegar (Guðmundur 

Sæmundsson, 2014).  
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3 Aðferðir 

3.1 Gagnasöfnun 

Rannsókn þessi byggist upp á frumgögnum sem fengin voru frá ÍSÍ eða rannsóknamiðstöðinni 

Rannsóknir og greining (R&G).  

Aðalgagnasafn þessara ritgerðar var fengið frá starfsmönnum ÍSÍ með excel-skjali í 

tölvupósti en einnig er hægt að nálgast gögnin af útgáfuvef ÍSÍ (isi.is) undir tölfræði, þar sem 

tölfræðirit 2017 var með iðkendatölur sérsambanda innan ÍSÍ frá árinu 1994 til 2017 (Íþrótta- 

og Ólympíusamband Íslands, e.d.). ÍSÍ hefur verið að safna tölfræðigögnum um iðkendur og 

sérsambönd innan sinnan vébanda síðustu 60 ár. Frá árinu 2004 hafa gögn um iðkendur 

íþróttafélaga komið í gegnum Felix sem er miðlægt tölvukerfi ÍSÍ og Ungmennafélags Íslands 

(UMFÍ) (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.). Forveri tölvukerfisins Felix var tölvukerfið 

Fjölnir og var það í notkun frá 1994 til 2003 til að safna upplýsingum um iðkendur og fleira 

fyrir íþróttafélög innan sérsambanda ÍSÍ (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011; Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, e.d.). Aðeins er hægt að aldursskipta gögnum frá ÍSÍ frá árinu 2004. 

Tölfræðigögn sem safnað fyrir árið 2004 bjóða ekki upp á það, líklegasta skýringin er að 

tölvukerfið Fjölnir sem var notað frá 1994 til 2003 safnaði ekki eins ítarlegum gögnum og 

tölvukerfið Felix en upplýsingar um kynjaskiptingu komu þó inn með innleiðingu Fjölnis árið 

1994. 

Gögn voru fengin frá Rannsóknum og greiningu (R&G) sem hafa í samstarfi við Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið staðið fyrir rannsóknum á högum og líðan ungs fólks frá árinu 

1992. Gögnin sem R&G sendi á höfund voru í exel-skjali í gegnum tölvupóst. Hjá R&G þurfti 

að sækja um aðgang að gögnum í gegnum heimasíðu fyrirtækisins. Frumgögn R&G eru búin 

til með því að leggja spurningakannanir fyrir ákveðna árganga í öllum grunnskólum landsins. 

Dæmi um það sem R&G eru að leita að í könnunum sínum eru: árangur í námi, þátttaka í 

íþróttastarfi, fjölskylduaðstæður og margt annað (Rannsóknir og greining, e.d.-c). Fengin 

voru gögn um kvenkyns nemendur á miðstigi grunnskóla (5.,6. og 7. bekk) frá árunum 2011, 

2013, 2015, 2017 og 2019. Einnig voru fengin gögn á unglingastigi, 9 og 10 bekkjar, frá 

árunum 1992, 1997, 2000, 2006, 2012, 2014, 2016 og 2018. Af þeim gögnum sem fengin 

voru frá R&G voru einungis notuð þau gögn sem pössuðu innan tímaramma rannsóknar 

(1994-2017). Gögn sem komu frá R&G voru fullunninn en uppsetningu var aðeins breytt. 

Beðið var um gögn frá R&G um íþróttaþátttöku og annað sem kæmi rannsókninni við en 

gögn þeirra voru mjög takmörkuð varðandi að sjá hvaða íþrótt börnin æfa. Spurningin sem 

hentaði best úr könnunum R&G er hversu oft börn æfa sínar íþróttir. 

Viðbótargögn voru sótt á vef Hagstofu Íslands til að finna út fjölda kvenna sem byggju á 

landinu til samanburðar upplýsingum frá ÍSÍ. 
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3.2 Tölfræðigreining 

Upplýsingum var safnað frá vefsíðu ÍSÍ undir tölfræði og handskráðar í Microsoft Excel 

(Microsoft Office Professional Plus 2016, týpa: 16.0.4738.1000, 32-bita) þar sem hægt var að 

vinna úr upplýsingum. Eftir að hafa fengið upplýsingarnar sendar frá ÍSÍ í excel voru búin til 

ný undirblöð og úr þeim voru súlurit, töflur og línurit búin til til að fá lýsandi framsetningu. 

ÍSÍ skiptir íþróttagreinum í ákveðna hópa sem eru einstaklingsíþróttir I og II, hópíþróttir, 

bardagaíþróttir, spaðaíþróttir og vetraríþróttir (sjá viðhengi I). Höfundur breytti 

hópaskiptingu íþróttagreina í niðurstöðukafla hér fyrir neðan. Vegna mismunandi 

heildarfjölda iðkenda í einstaka íþróttagreinum sá höfundur að breyting á fjölda iðkenda í 

einni íþróttagrein hafði hlutfallslega meiri áhrif en sama breyting á iðkendafjölda í annarri 

íþróttagrein. Sem dæmi er að 50 manna fjölgun í golfi er hlutfallslega lítil og mælist undir 

einu prósentustigi en fjölgun um 50 manns í siglingum er 15%. Þessar breytingar hafa 

eingöngu áhrif á einstaklingsíþróttir I&II og gefa skýrari mynd á niðurstöðum á breytingum 

milli einstakra íþróttagreina innan þessara hópa. Höfundur valdi að fara eftir fjölda iðkenda í 

hverri íþróttagrein innan hópana einstaklingsíþróttir I og II, það þýddi að íþróttagreinar 

færðust á milli í hópa I og II, þær fjölmennari eru í hópi I og fámennari í hópi II. Þannig 

færðust dans, fimleikar, frjálsíþróttir og sund í einstaklingsíþrótt I úr hópi II. Akstursíþróttir, 

keila, mótoríþróttir, siglingar og skotíþróttir úr hópi I í hóp II. Box, hjólaíþróttir og þríþraut 

voru ekki í hópaskiptingu ÍSÍ. Vegna heildarfjölda iðkenda innan hjólaíþrótta og þríþrautar 

voru þessar íþróttagreinar settar í einstaklingsíþróttir II, þar sem þetta eru 

einstaklingsgreinar. Box var sett í hópinn bardagaíþróttir. Lyftingar og kraftlyftingar voru í 

einstaklingshópi II en höfundur tók þær út og setti sem sérhóp, þar sem aðstaða til iðkunar 

er sambærileg en skiptist í tvær íþróttagreinar með undir 600 iðkendur. Skilgreining hópanna 

var að einstaklingsíþróttir I var með fjölmennustu íþróttagreinarnar og einstaklingsíþróttir II 

fámennustu.  

Íþróttirnar eru flokkaðar svona vegna þeirrar aðstöðu sem þarfnast til að iðka þær og 

eftir eðli iðkunarinnar t.d. hópíþróttir eru íþróttir þar sem fleiri en einn er inni á vellinum í 

hverju liði, bardagaíþróttir eru íþróttir þar sem slegist eða glímt er við annan einstakling. Ekki 

eru öll sérsamböndin með tölur frá 1994, sérsambönd voru sum ekki en stofnuð fyrr en 

seinna á þessu tímabili sem myndirnar sýna.  

Heildarfjöldatölur iðkenda geta innifalið sama iðkenda tvisvar ef sá iðkandi æfir meira en 

eina íþróttagrein eða iðkun. Ákveðið var að nota tölfræði um iðkun þar sem ÍSÍ gefur upp 

tölur í iðkun frá 1994 í hverju sérsambandi, ekki er hægt að taka iðkandann sem stundar 

tvær íþróttagreinar út úr annari greininni þar sem hann æfir báðar. Einnig voru íþróttagreinar 

innan ÍSÍ sem eru ekki talin til sérsambanda talin með í tölfræði þessara ritgerðar. Það eru 
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um 15 íþróttagreinar sem eru flokkaðar undir „Nefndir“ og „Aðrar greinar“ í tölfræðiriti ÍSÍ 

frá 2017, sjá sem viðhengi II. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um tölfræði kveniðkenda innan íþróttagreina ÍSÍ, með myndum 

og töflum. Eingöngu er hér um að ræða tölur um konur og samanburð á þeim, ef fjallað er 

um heildartölur þar sem konur og karlar eru talin saman er það sérstaklega tekið fram. Undir 

hverri mynd eða töflu er texti þar sem fjallað verður um efni myndarinnar/töflunnar og 

gerðar greiningar út frá því.  

 

 

Mynd 3. Heildarfjöldi kveniðkenda innan ÍSÍ frá 1994 til ársins 2017. 

 

Kvenkyns iðkendum fjölgaði innan ÍSÍ frá árinu 1994 úr um 24 þúsund í um 48 þúsund 

árið 2017. Iðkendum hefur fjölgað í næstum öllum íþróttagreinum. Árlega hefur iðkendum 

fjölgað að meðaltali um 2,93 prósentustig. Sum árin hefur orðið fækkun (1997, 2008, 2011 

og 2017) en meðaltalið segir sitt og er heildarfjöldi iðkenda á leiðinni upp. Á tímabilinu 1994 

til 2017 fjölgaði konum skráðum í þjóðskrá á Íslandi að meðaltali um 1,02 prósentustig á milli 

ára. Það er ljóst að fjölgun kvenna sem stunda íþróttir innan ÍSÍ er því að meðaltali árlega 

hlutfallslega meiri en heildarfjölgun kvenna á Íslandi. Ef skoðað er upphaf og lok tímabilsins 

1994 til 2017 hefur konum fjölgað um 27% á Íslandi en iðkendum innan ÍSÍ um 102%. 
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Tafla 3. Hlutfall kvenna á Íslandi sem stunda íþróttir innan ÍSÍ árin 1994-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ár Konur á 

Íslandi 

Kveniðkendur í 

ÍSÍ 

Hlutfall kvenna á Íslandi 

sem stunda íþróttir innan 

ÍSÍ 

1994 132113 23783 18% 

18% 

19% 

18% 

18% 

20% 

21% 

20% 

23% 

23% 

24% 

25% 

26% 

27% 

26% 

27% 

28% 

27% 

28% 

28% 

30% 

30% 

31% 

              29% 

1995 133087 24553 

1996 133585 24808 

1997 134551 24348 

1998 135937 24553 

1999 137626 26846 

2000 139384 28725 

2001 141491 28815 

2002 143125 32410 

2003 144184 32758 

2004 145169 34176 

2005 146407 37290 

2006 148689 39224 

2007 151096 40537 

2008 154563 40314 

2009 157300 41751 

2010 157694 43905 

2011 158446 43027 

2012 159211 43844 

2013 160419 45233 

2014 162353 47987 

2015 163914 48373 

2016 165259 51132 

2017 167316 47968 
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Hlutfall kvenna sem stunda íþróttir á Íslandi og eru innan ÍSÍ hefur hækkað úr 18% árið 

1994 í 29% árið 2017 eða um 11 prósentustig sem bendir til þess að stöðugt fleiri konur 

stundi íþróttir (Elías Atlason, 2019; Hagstofa Íslands, 2018).  

 4.1 Breytingar á þátttöku kvenna í íþróttagreinum 

Hér eru tvær myndir sem sýna íþróttagreinar þar sem annars vegar iðkendum fækkar og hins 

vegar iðkendum fjölgar.  

 

 

Mynd 4. Íþróttagreinar þar sem kveniðkendum fækkaði frá 1994-2017.  

 

Mynd 4 sýnir sex íþróttagreinar innan ÍSÍ þar sem kveniðkendum hefur fækkað á 

tímabilinu 1994-2017. Þetta eru einu greinarnar innan ÍSÍ sem kveniðkendum hefur fækkað á 

þessu tímabili. Athygli vekur að þrjár af þessum sex íþróttagreinum eru spaðaíþróttagreinar.  

Badminton Borðtennis Frjálsíþróttir Keila Skíðaíþróttir Tennis

1994 2575 317 2551 136 1380 748

2017 1854 109 2389 101 772 675
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Mynd 5. Sex íþróttagreinar þar sem kveniðkendum fjölgaði um meira en 1000 á tímabilinu 
1994 til 2017 (Dans*: fyrstu iðkendatölur 1995). 

 

Kveniðkendum fjölgaði mest innan ÍSÍ í blaki, dansi, hestaíþróttum, knattspyrnu, 

fimleikum og golfi á tímabilinu 1994 til 2017. Kveníþróttaþátttaka innan ÍSÍ er mest í 

hestaíþróttum, knattspyrnu, fimleikum og golfi (Elías Atlason, 2019). 

4.2 Breytingar á íþróttaþátttöku kvenna eftir íþróttaflokkum 

ÍSÍ skiptir íþróttagreinum í ákveðna hópa sem eru: einstaklingsíþróttir I og II, hópíþróttir, 

bardagaíþróttir, spaðaíþróttir og vetraríþróttir, sjá nánar í kafla 3, Aðferðir. Sex fjölmennustu 

einstaklingsíþróttagreinarnar innan ÍSÍ voru settar saman í hópinn einstaklingsíþróttir I, sem 

eru í réttri röð út frá kveniðkendatölum; fimleikar, golf, hestaíþróttir, frjálsíþróttir, sund og 

dans. Hópurinn einstaklingsíþróttir II voru einstaklingsíþróttir sem eru með iðkendatölur frá 

429 til 101, þær íþróttir eru átta talsins: íþróttir fatlaðra, hjólreiðar, siglingar, skotfimi, 

mótoríþróttir, þríþraut, akstursíþróttir og keila. 

  

Blak Dans* Hestaíþróttir Knattspyrna Fimleikar Golf

1994 986 134 2270 2911 2650 1229

2017 2146 1376 6058 7577 7355 6098
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Tafla 4. Hópaskipting ÍSÍ, hlutfall hvers hóps af heildarfjölda kvenna innan ÍSÍ árin 1994 og 
2017. 

Hópaskipting ÍSÍ 1994 2017 

Mismunur 

(prósentustig) 

Einstaklingsíþróttir I 44,51% 52,84% 8,33 

Einstaklingsíþróttir II 3,00% 4,50% 1,50 

Bardagaíþróttir 2,33% 3,67% 1,34 

Lyftingar 0,09% 1,43% 1,34 

Hópíþróttir 28,96% 28,98% 0,02 

Vetraríþróttir 5,80% 3,07% -2,73 

Spaðaíþróttir 15,31% 5,50% -9,81 

 

Í hópnum einstaklingsíþróttir I eru fimm íþróttagreinar. Af þeim er fjórar íþróttagreinar af 

þeim sex íþróttagreinum sem hafa bætt við sig 1000 iðkendum eða fleiri á árunum 1994 til 

2017, þær eru dans, golf, fimleikar og hestaíþróttir. Í hópnum einstaklingsíþróttum I eru 

einnig frjálsíþróttir en sú íþróttagrein var ein af þeim íþróttagreinum sem misstu iðkendur á 

sama tímabili. Á þessu tímabili eru tveir hópar sem missa verulegt hlutfall af iðkendum. 

Spaðaíþróttagreinarnar missa mest eða tæp 10 prósentustig frá 1994 til 2017. Allar þrjár 

spaðaíþróttagreinarnar á mynd fjögur eru íþróttagreinar með færri iðkendur árið 2017 en 

1994. Vetraríþróttagreinar er hinn hópurinn sem tapar hlutfalli af iðkendum, þar eru þrjár 

íþróttagreinar en aðeins í skíðaíþróttinni hefur iðkendum fækkað á þessu tímabili. Lyftingar 

sem er minnsti hópurinn árið 1994 mældust varla en stækkaði hratt á seinasta áratug. 
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Mynd 6. Þróun á hlutfall kvenna í einstaklingsíþróttum, hópur I, frá árunum 1994 til 2017. 

 

Golf hefur hlutfallslega bætt mest við sig eða átta prósentustigum af öllum iðkendum, 

fimleikar koma þar á eftir með aukningu um fjögur prósentustig. Sund hefur misst fjögur 

prósentustig af iðkendum á þessu tímabili en frjálsíþróttir hafa misst mest hlutfallslega eða 

sex prósentustig síðan 1994. 

 

Tafla 5. Munur á iðkendafjölda kvenna í einstaklingsíþróttum I árin 1994 til 2017. 

Íþróttir 1994 2017 Mismunur 

Golf 1229 6098 4869 

Fimleikar 2650 7355 4705 

Hestaíþróttir 2270 6058 3788 

Dans* 134 1376 1242 

Sund 1887 2071 184 

Frjálsíþróttir 2551 2389 -162 

* Stofnunarár sérsambands innan ÍSÍ í dansi var 1995. 

 

Ef tafla 5 er skoðuð sést t.d. lækkun iðkenda í frjálsíþróttum þar sem munur frá 1994 til 

2017 í heildarfjölda iðkenda er í -162. Frjálsíþróttir og sund eru þær íþróttir á mynd sex, 

einstaklingsíþróttum I, sem hafa misst prósentustig á þessu tímabili en hinar íþróttirnar hafa 

bætt við sig iðkendum. Þrátt fyrir að sund hafi bætt við sig iðkendum missir íþróttin samt 

prósentuhlutfall vegna mikillar fjölgunar á kveniðkendum innan sérsambanda ÍSÍ í öðrum 
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greinum. Golf sem hefur bætt við sig flestu prósentustigunum, sjá mynd 6, og hefur einnig 

bætt mest við sig af iðkendafjölda u.þ.b. 5000. Það er einnig athyglisvert ef horft er eingöngu 

á fjölda iðkenda að fimleikar og hestaíþróttir hafa bætt við sig um 4700 og um 3800 

iðkendum á tímabilinu. 

 

 

Mynd 7. Þróun á hlutfalli kvenna í einstaklingsíþróttum, hópi II, frá 1994 til 2017. 

 

Hjólreiðar eru með mismun upp á 0,82 prósentustig frá 1994 til 2017 og skotfimi 0,57 

prósentustig en þessar íþróttagreinar höfðu bætt við sig mestu hlutfalli af íþróttagreinum í 

hópnum einstaklingsíþróttir II. Það sem er áhugavert er að næstu þrjár íþróttagreinarnar; 

mótoríþróttir, þríþraut og akstursíþróttir voru í þriðja til fimmta sæti en þær voru ekki 

stofnaðar fyrir en eftir árið 2000. Keila og íþróttir fatlaðra hafa misst um eitt prósentustig en 

aðrar íþróttagreinar í hópnum hafa haldið sínu hlutfalli og eða aukið það. Íþróttir fatlaðra 

hafa t.d. aukið heildarfjölda kvenna en árið 1994 voru íþróttir fatlaðra með tvö prósentustig 

af heildarfjölda kvenna innan ÍSÍ. Árin 2002 og 2003 höfðu aldrei fleiri fatlaðir kvenkyns 

íþróttamenn æft í sögu íþrótta fatlaðra en hlutfall þeirra var aðeins 1% af heildarfjölda 

kvenna innan ÍSÍ. 
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Tafla 6. Munur á iðkendafjölda kvenna í einstaklingsíþróttum II árin 1994 til 2017.  

Íþróttir 1994 2017  Mismunur 

Hjólreiðar 3 398  395 

Skotfimi 27 326  299 

Mótoríþróttir* 75 311  236 

Siglingar 159 333  174 

Þríþraut* 25 155  130 

Akstursíþróttir* 16 107  91 

Íþróttir fatlaðra 388 429  41 

Keila 136 101  -35 

* Stofnunarár þriggja sérsambanda innan ÍSÍ: akstursíþróttir 2002, mótoríþróttir 2006 og 

þríþraut 2010. 

 

Sjö af átta íþróttagreinum í einstaklingsíþróttum II sem skoðaðar voru höfðu aukið 

heildar-iðkendatölur sínar frá árinu 1994. Allar íþróttagreinarnar í þessum hópi eru fámennar 

og vegur hver einstaklingur því mjög þungt sem hlutfall af heild. Keila er eina íþróttagreinin í 

töflu 6 sem hefur misst iðkendur frá árinu 1994 til ársins 2017. Aksturs-, mótoríþróttir og 

þríþraut voru stofnaðar seinna innan ÍSÍ og hafa þær bætt við sig iðkendum og hlutfalli en 

þessar íþróttir eru með lága iðkendatölum og mælast ekki með hátt prósentuhlutfall, 

mótoríþróttir 0,65%, þríþraut 0,32% og akstursíþróttir 0,22%. 
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Mynd 8. Þróun á hlutfalli kvenna í hópíþróttum frá árunum 1994 til 2017. 

 

Knattspyrna er sú hópíþróttagrein sem hefur aukið mest við sig í heildarprósentuhlutfalli 

og er fjölmennasta íþróttagreinin innan ÍSÍ. Knattspyrna er eina hópíþróttagreinin sem hefur 

aukið iðkendafjölda um meira en 3% frá árinu 1994 til 2017 af þeim fjórum íþróttagreinum 

sem eru á mynd 8. Knattspyrna var árið 1994 með um 12% allra kvenna sem æfðu íþróttir 

innan ÍSÍ á Íslandi. Árið 2017 eru sú tala komin upp í um 16%. Blak hefur bætt örlítið við sig 

hlutfallslega en körfuknattleikur og handbolti hafa misst eitt til tvö prósentustig síðan 1994.  

 

Tafla 7. Munur á iðkendafjölda kvenna í hópíþróttum árin 1994 til 2017. 

Íþróttir 1994 2017 Mismunur 

Knattspyrna 2911 7577 4666 

Blak 986 2146 1160 

Körfuknattleikur 1239 1962 723 

Handknattleikur 1752 2218 466 

 

Hópíþróttagreinar eru allar fjölmennar greinar og þær hafa allar bætt við sig meira en 

450 iðkendum, sjá töflu 7. Knattspyrna er í sérflokki af þessum íþróttum og hefur bætt við sig 

tíu sinnum fleiri iðkendum en handbolti á þessu tímabili. Árið 1994 var munur á 

iðkendatölum á milli þessara íþróttagreina aðeins 1159 iðkendur.  
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Mynd 9. Þróun á hlutfalli kvenna í bardagaíþróttum á árunum 1994 til 2017. 

 

Bardagaíþróttir eru ekki fjölmennustu íþróttagreinar kvenna á Íslandi en aðeins karate 

hefur náð meira en tveimur prósentum af heildarfjölda kvenna sem æfa íþróttir innan 

vébanda ÍSÍ á Íslandi, sjá mynd 9. Fjórar af sex bardagaíþróttunum eru í sókn en þær vaxa um 

0,2% til 0,7% miðað við kvenkynsiðkendur innan ÍSÍ. Karate og glíma hafa misst prósentustig 

kvenkyns iðkenda, karate um -0,6% og glíma um -0,2%. 

 

Tafla 8. Munur á iðkendafjölda kvenna í bardagaíþróttum árin 1994 til 2017. 

Íþróttir 1994 2017 Mismunur 

Skylmingar 17 375 358 

Hnefaleikar* 92 367 275 

Taekwondo 20 271 251 

Júdó 72 257 185 

Karate 323 362 39 

Glíma  122 130 8 

    * Stofnunar ár sérsambands innan ÍSÍ: hnefaleikar 2002. 

 

Skylmingar hafa staðið sig best í að bæta við sig iðkendum og ef iðkendatölur frá árinu 

2002 eru skoðaðar þá hafa aðeins hnefaleikar og skylmingar bætt við sig iðkendum. Hinar 

bardagaíþróttirnar hafa allar aukið iðkendafjölda sinna rétt fram yfir árið 2000. Síðan hefur 

iðkendum fækkað þó að iðkendafjöldinn sé nú meiri en á árinu 1994. 
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Mynd 10. Þróun á hlutfall kvenna í lyftingum og kraftlyftingum á árunum 1994 til 2017.  

 

Mikil aukning hefur verið í lyftingum og kraftlyftingum frá árinu 2010 en fyrir þann tíma 

stunduði konur varla þessar íþróttagreinar. Árið 2008 urðu kraftlyftingar sérsamband innan 

ÍSÍ, sama ár voru kraftlyftingar með fleiri konur sem iðkendur en lyftingar og hafa haldið 

þessum mun gegn lyftingum frá stofnun kraftlyftingasambandsins. Báðar þessar íþróttir hafa 

vaxið, árið 2008 voru lyftingar með 0,007% fjölda kveniðkenda á Íslandi og kraftlyftingar voru 

0,029%. Árið 2017 var hlutfall lyftinga komið upp í 0,60% og kraftlyftingar 0,83%.   
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Tafla 9. Kveniðkendatölur í lyftingum og kraflyftingum frá árunum 2007 til 2017.  

Ár Lyftingar Kraftlyftingar 

2007 2 0 

2008 3 12 

2009 3 43 

2010 3 77 

2011 85 150 

2012 134 249 

2013 164 292 

2014 302 353 

2015 240 397 

2016 306 502 

2017 287 397 

  

Í báðum íþróttagreinunum voru fáir iðkendur fram til ársins 2011, þá varð sprenging. 

Kveniðkendum fjölgaði hratt í lyftingum og kraftlyftingum og hélt það áfram til ársins 2016. 

Árið 2017 fækkað nokkuð iðkendum en samt eru samtals um 700 iðkendur í báðum greinum.  

 

 

Mynd 11. Þróun á hlutfalli kvenna í spaðaíþróttum á árunum 1994 til 2017. 
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Hlutfall kveniðkenda hefur lækkað árlega frá árinu 1994. Borðtennis hefur lækkað minnst 

eða um eitt um prósentustig, tennis hefur lækkað um tvö og badminton hefur lækkað mest 

af öllum íþróttagreinum innan ÍSÍ á tímabili 1994-2017 eða um sjö prósentustig, sjá mynd 11. 

Árið 1994 var badminton með 11% af öllum kveniðkendum hjá ÍSÍ en árið 2017 var þetta 

hlutfall komið niður í 4%.  

 

Tafla 10. Munur á iðkendafjölda kvenna í spaðaíþróttum árinn 1994 til 2017. 

Íþróttir 1994 2017 Mismunur 

Badminton 2575 1854 -721 

Borðtennis 317 109 -208 

Tennis 748 675 -73 

 

Kveniðkendum í badminton fækkaði frá árið 1994 til 2017 um 721 einstaklinga, sjá töflu 

10, sem er mesta fækkun einstakra íþróttagreina innan ÍSÍ á þessu athugunartímabili. 

Spaðaíþróttir hafa allar misst iðkendafjölda og eru þær þrjár af sex íþróttum innan ÍSÍ sem 

hafa misst iðkendur frá árinu 1994. Spaðaíþróttir er eini sérhópurinn þar sem allar 

íþróttagreinarnar hópsins hafa misst iðkendur frá upphafi til loka athugunartímabilsins. 

 

 

Mynd 12. Þróun á hlutfalli kvenna í vetraríþróttum, frá árunum 1994 til 2017. 

 

Vetraríþróttagreinarnar listskautar og skíðaíþróttir hafa verið að missa hlutfall 

kvenkynsiðkenda. Íshokkí er sú íþróttagrein innan þessa hóps sem stendur nánast í stað. 

Skíðaíþróttir náðu einna hæst árið 2002 með 6,5% af öllum kvenkyns iðkendum á Íslandi en 
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2017 hefur prósentustig lækkað um tæp 5 stig og er þá 1,6%. Listskautar fóru úr 1,71% árið 

2004 í 1,11% 2017 sem er lítill lækkun en mikil miða við iðkendafjölda og stærð 

íþróttagreinarinnar. 

 

Tafla 11. Munur á iðkendafjölda kvenna í vetraríþróttum árin 1994 til 2017. 

Íþróttir 1994 2017 Mismunur 

Skíðaíþróttir 1380 772 -608 

Listskautar* 584 529 -55 

Íshokkí* 110 173 63 

* Stofnunarár sérsambands innan ÍSÍ: Íshokkí og listskautar 2004. 

 

Íshokkí jók iðkendafjölda sinn um 34% eða 63 iðkendur, sjá töflu 11. Skíðaíþróttir hafa 

mist mikið af sínum iðkendum frá árinu 1994 en skíðaíþróttir eru sú íþróttagrein sem hefur 

mist næst flesta iðkendur á tímabilinu. Skíðaíþróttir voru með sambærilegan fjölda iðkenda 

og körfuknattleikur árið 1994, sjá töflu sjö, en fækkun á iðkendum er 608 hjá skíðaíþróttum á 

móti aukningu um 723 hjá körfuknattleik. 

4.3 Þróun í völdum íþróttagreinum, aldursskipt í tvo flokka 15 ára og yngri og 
16 ára og eldri 

 

Tölfræði ÍSÍ með aldursskiptingu er aðeins frá árinu 2004 þegar skipt var um tölvukerfi sem 

sér um iðkendaupplýsingar frá íþróttagreinum. Íþróttagreinarnar sem voru valdar í þennan 

kafla eru íþróttagreinar sem hafa bætt við sig eða misst 2 prósentustig af heildar 

iðkendatölum (kvenkynsiðkendur) sínum á árunum 1994 til 2017. Töflurnar 12-15. byggjast á 

aldursgreiningu og því er tímabilið sem skoðað er frá 2004 til 2017 og er eru raðaðar upp 

eftir iðkendafjölda sem bætist við á milli árana 2004 til 2017. Einnig er mismunur iðkenda á 

tímabilinu í töflunum reiknað út sem prósenta af iðkendum 2017. Töflur 16 og 17 byggjast á 

gögnum frá R&G og er viðmiðunartímabil þar aðlagað þeim gögnum. 
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Tafla 12. Þróun kveniðkendafjölda 16 ára og eldri í íþróttagreinum frá 2004-2017, þar sem 
hlutfallsfjölgun allra aldursflokka hefur orðið meira en 2% frá 1994-2017. 

     

Íþróttir  2004 2017 Mismunur Prósentustig 

Golf 2560 5647 3087 54,7% 

Hestaríþróttir 2209 4503 2294 50,9% 

Knattspyrna 1258 2376 1118 47,1% 

Fimleikar 239 754 515 68,3% 

Dans 490 663 173 26,1% 

Heild 6756 13943 7187 51,5% 

 

Í golfi, hestaíþróttum og knattspyrnu hefur fjölgunin orðið um og í kringum 50% á 

athugunartímabilinu. Fjölgun kvenna í fimleikum 16 ára og eldri er 515 einstaklingar frá 2004 

til 2017, það er 68% fjölgun sem er hlutfallslega mesta fjölgun þessara íþróttagreina. Dans 

bætir minnst við sig af iðkendum, um 26% fjölgun sem er verulega fyrir neðan meðaltal 

íþróttagreinana í töflu 12.  

 

Tafla 13. Þróun kveniðkendafjölda 15 ára og yngri í íþróttagreinum frá 2004-2017, þar sem 
hlutfalls fjölgun allra aldursflokka, hefur orðið meira en 2% frá 1994-2017. 

     

Íþróttir  2004 2017 Mismunur Prósentustig 

Fimleikar 3482 6600 3118 47,2% 

Knattspyrna 3758 5185 1427 27,5% 

Golf 325 451 126 27,9% 

Hestaríþróttir 1554 1555 1 0,1% 

Dans 870 713 -157 -22,0% 

Heild 9989 14504 4515 31,1% 

 

Í íþróttagreinum hjá 15 ára og yngri er fjölgun kveniðkenda afgerandi minni en í sömu 

íþróttagreinum hjá 16 ára og eldri. Fimleikar bera af í þessum íþróttagreinum varðandi 

fjölgun í þessum aldursflokki og eru með 70% af heildarfjölda af þeim sem bætast við hverja 

íþróttagrein. Golf og knattspyrna hafa einnig bætt við sig iðkendum og eru með sama 

prósentuhlutfall eða um 28% en stóri munurinn er að knattspyrna hefur bætt við sig um 
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1400 iðkendum en golf aðeins 126. Dans er eina íþróttagreinin í töflu 13. sem hefur misst 

iðkendur á tímabilinu 2004 til 2017 eða 157 iðkendur sem er fækkun um 22%. 

 

Tafla 14. Munur á kveniðkendafjölda 16 ára og eldri í íþróttagreinum frá 2004-2017, þar 
sem hlutfallsfækkun allra aldursflokka hefur orðið meiri en 2% frá 1994-2017. 

     

Íþróttir  2004 2017 Mismunur Prósentustig 

Sund 210 381 171 44,9% 

Handknattleikur 735 784 49 6,3% 

Frjálsíþróttir 828 837 9 1,1% 

Badminton 972 916 -56 -6,1% 

Skíðaíþróttir 725 286 -439 -153,5% 

Heild 3470 3204 -266 -8,3% 

 

Íþróttagreinar í töflu 14 hafa ekki haldið eldri kveniðkendum og stendur 

skíðaíþróttagreinin út úr í því sambandi. Skíðaíþróttir hafa tapað 439 iðkendum en skráðir 

iðkendur árið 2004 voru 725, má því segja að um 60% af kveniðkendum 16 ára og eldri frá 

árinu 2004 hafi hætt í íþróttagreininni. Fækkunin í skíðaíþróttinni er meiri en núverandi fjöldi 

iðkenda sem þýðir að hlutfallið er yfir 100%. Þrátt fyrir að íþróttagreinarnar í töflu 14 hafi 

allar tapað hlutfalli af heildar iðkendafjölda frá árunum 1994 til 2017 eru þrjár íþróttagreinar 

sem hafa bætt við sig iðkendum 16 ára og eldri. Sund hefur bætt við sig flestum 

kveniðkendum 16 ára og eldri af þessum íþróttagreinum frá 2004 til 2017 eða um 171 

iðkenda sem er um 45% hækkun á iðkendum. 
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Tafla 15. Þróun kveniðkendafjölda 15 ára og yngri í íþróttagreinum frá 2004-2017, þar sem 
hlutfallsleg fækkun allra aldursflokka hefur orðið meiri en 2% frá 1994-2017. 

     

Íþróttir  2004 2017 Mismunur Prósentustig 

Sund 1386 1689 303 17,9% 

Skíðaíþróttir 537 486 -51 -10,5% 

Frjálsíþróttir 1634 1552 -82 -5,3% 

Badminton 1113 938 -175 -18,7% 

Handknattleikur 1931 1434 -497 -34,7% 

Heild 6601 6099 -502 -8,2% 

 

Ef rýnt er í mismun á iðkendafjölda er sund eina íþróttagreininni í töflu 15 sem hefur bætt 

við sig 303 iðkendum sem er bæting um 18%. Hinar íþróttagreinarnar hafa misst iðkendur 

sem er í samræmi við að þær hafi misst heildarhlutfall frá árinu 1994 til 2017. Handbolti 

hefur misst mest eða um 500 iðkendur 15 ára og yngri frá 2004 sem er 34,7% fækkun á 

iðkendatölum.  

 

Tafla 16. Hlutfall stúlkna sem æfa skipulagðar íþróttir í 5-7 bekk grunnskóla á Íslandi. 

Stúlkur - einu sinni til þrisvar sinnum í viku 

Árgangur 2011 2013 2015 2017 

5. bekkur 32,00% 40,00% 39,20% 39,30% 

6. bekkur 33,00% 39,00% 35,40% 36,20% 

7. bekkur 29,00% 32,00% 29,90% 31,10% 

Stúlkur - fjórum sinnum í viku eða oftar 

5. bekkur 27,00% 34,00% 35,40% 35,30% 

6. bekkur 33,00% 42,00% 43,80% 44,60% 

7. bekkur 38,00% 49,00% 51,20% 51,30% 

 

Tafla 16 sýnir að mikil aukning er í iðkendafjölda hjá stúlkum sem æfa fjórum sinnum í 

viku eða oftar frá árunum 2011 til 2017, aukningin er 13,3% í 7. bekk. Prósentuhlutfallið er 

ekki alveg jafn hátt í 5. eða 6. bekk en það er um 8%-12%. Stúlkur sem æfa einu sinni til 

þrisvar sinnum í viku hefur ekki fjölgað jafn hratt og þeim sem æfa oftar en fjórum sinnum í 

viku, hlutfall þeirra er frá 2,1%-7,3%. 
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Tafla 17. Hlutfall stúlkna sem æfa skipulagðar íþróttir í 9. og 10. bekk grunnskóla á Íslandi. 

Stúlkur - einu sinni til þrisvar sinnum í viku   

Árgangur 1997 2000 2006 2012 2014 2016 

9-10 bekkur 37,50% 40,30% 46,60% 56,30% 55,00% 56,00% 

Stúlkur - fjórum sinnum í viku eða oftar 

9-10 bekkur 19,90% 24,10% 27,30% 35,20% 35,10% 36,60% 

 

Mikil aukning er hjá efstu tveimur stigum grunnskólans. Stúlkur sem æfa oftar en einu 

sinni í viku fara úr 37,5% 1997 í 56% 2016 sem er aukning um 18,5%. Stelpur sem æfa oftar 

en fjórum sinnum í viku fara úr 19,9% árið 1997 í 36,6% árið 2016 sem er aukning um 16,7%. 

Stúlkur sem eru í 9. og 10. bekkjar æfa oftar en stúlkur í 5-7 bekk.  
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5 Umræða. 

Markmið verkefnisins er að greina þróun á þátttöku kvenna í íþróttum innan ÍSÍ á tímabilinu 

frá árinu 1994 til ársins 2017. Á heildina litið hefur kveniðkendum innan ÍSÍ fjölgað nokkuð 

stöðugt á athugunartímabilinu frá árinu 1994 til ársins 2017. Fjölmennustu íþróttagreinarnar 

hafa bætt við sig flestum kveniðkendum. Af þeim sex íþróttagreinum sem fjölgaði mest í eru 

tvær hópíþróttagreinar en fjórar einstaklingsíþróttagreinar. Athygli vekur að íþróttagreinar 

sem eru fjölmennar og voru á lista yfir sex fjölmennustu íþróttagreinarnar árið 1994, eins og 

badminton og sund, víkja fyrir golf og blaki. Knattspyrna er sú íþróttagrein innan ÍSÍ sem 

hefur flestar konur sem iðkendur en hún hefur bætt við sig 4.666 iðkendum á tímabilinu. 

Þrátt fyrir þessa þátttökuaukningu kvenna í knattspyrnu hafa bæði golf og fimleikar bætt við 

sig fleiri kveniðkendum. Eitt af undirmarkmiðum verkefnisins er að skoða hvort fjölmennustu 

íþróttirnar innan ÍSÍ eru að bæta mest við sig, eða hafa íþróttagreinar sem eru ekki 

fjölmennar bætt við sig mest hlutfallslega?  

Fjölmennustu íþróttagreinarnar innan ÍSÍ hafa verið að bæta mest við sig. Það er 

auðveldara fyrir fámennari íþróttagreinar eins og hjólreiðar eða lyftingar að bæta sitt hlutfall 

með fáum iðkendum. Hins vegar miðast hlutfallið sem reiknað er í ritgerðinni við hlutfall 

íþróttagreinar af heildarfjölda kvenna sem iðka íþróttir og þess vegna þurfa fámennari 

íþróttagreinar að bæta verulega við sig til að hafa áhrif á hlutfall sitt. Íþróttagreinar eins og 

hestaíþróttir voru með um 10% heildarfjölda iðkenda kvenna innan ÍSÍ árið 1994 en þrátt 

fyrir aukningu um 3800 iðkendur er hlutfallsleg aukning 3 prósentustig sem er á pari við 

meðaltalheildarfjölgun kveniðkenda innan ÍSÍ frá 1994 til 2017.   

Fjölgunin er í öllum íþróttagreinunum nema sex. Athygli vekur að af þessum sex 

íþróttagreinum eru þrjár spaðaíþróttagreinar. Þá er líka umhugsunarvert að allar íþrótta-

greinarnar eru einstaklingsgreinar. Er munur á íþróttahópum eins og einstaklingsíþróttum og 

hópíþróttum á þessu tímabili? 

Prósentuhlutfall iðkendahópa, einstaklingsíþróttir I&II, hópíþróttir, spaðaíþróttir, 

vetraríþróttir, bardagaíþróttir og lyftingar tekur nokkrum breytingum frá 1994 til 2017. 

Einstaklingsíþróttir I&II bæta við sig mestu hlutfalli. Í einstaklingsíþróttum I eru fjölmennustu 

íþróttagreinarnar, þær fá mögulega mestu umfjöllunina, meðal annars í fjölmiðlum á 

samfélagsmiðlum og í samfélaginu. Vigres (2018) talar um að með aukinni fjölmiðlaumfjöllun 

á íþróttaviðburðum kvenna í Bretlandi hafði það áhrif á umræðu almennings sem og hegðun 

þar sem fleiri fóru að mæta á íþróttaviðburði kvenna. Þar sem flestir stunda fjölmennustu 

íþróttagreinarnarnar eru meiri líkur að vinur, frænka eða bekkjarfélagar séu að æfa og taki 

með sér vin á æfingu.  
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Í vetraríþróttum og spaðaíþróttum hefur iðkendum fækkað mest og tel ég að umfjöllun 

og fyrirmyndir séu af skornum skammti fyrir þessar íþróttir. Badminton er eina íþróttin innan 

þessa hóps sem hefur átt sterka kvenfyrirmynd á síðasta áratug í Ólympíufaranum Rögnu 

Ingólfsdóttir. Flestar íþróttir innan þessara hópa eiga ekki mikið af sterkum kvenkyns 

fyrirmyndum. Umfjöllun er lítil eins og Kolbeinn Tumi (2013) fjallar um í meistaraverkefni 

sínu þar sem fram kemur að umfjöllun um kvennaíþróttir eða konur í íþróttum er minni hér á 

landi samanborið við Norðurlönd. Listskautar, íshokkí og skíðaíþróttir eru mjög vinsælar á 

Norðurlöndunum sem getur skýrt að hluta til þennan mun.  

Íþróttahópar sem komu mesta á óvart voru einstaklingsíþróttir II, lyftingar og 

bardagaíþróttir. Í hópunum lyftingum og bardagaíþróttum hefur verið mikil 

fjölmiðlaumfjöllun og nokkrar sterkar kvenfyrirmyndir áberandi. Crossfit er ekki íþrótt innan 

ÍSÍ en áhrif Crossfit á lyftingar og kraftlyftingar eru óumdeildar. Annie Mist vann sinn fyrsta 

titil á Crossfitleikunum árið 2011 og varð í kjölfarið aukning í þessum tveimur íþróttagreinum. 

Þessi aukning hélt áfram með áframhaldandi velgengni Annie Mistar, Katrínar Tönju og 

Ragnheiðar Söru („Annie Mist hraustasta kona í heimi“, 2011; Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, 

2017). Sömu sögu má segja með Sunnu Davíðsdóttir sem keppir í MMA, og Gunnar Nelson, 

þessar fyrirmyndir og umfjöllun um þær hafa skilað sér í aukningu iðkenda í þessum íþróttum 

(Sólrún Lilja Ragnarsdóttir, 2016). Fyrirmyndir sem vinna til verðlauna eða eru 

afreksíþróttamenn í sínum íþróttagreinum geta leitt til þess að stúlka/kona reyni að líkjast 

þeim íþróttamanni og byrji að iðka þessa íþrótt eins og Adriaanse og Crosswhite (2008) fjalla 

um. Staðalímynd kvenna í íþróttum og hins vegar ímynd íþróttagreinar getur haft áhrif á val 

foreldra, stúlkna og kvenna eins og Klomsten (2005) og Appleby og Foster (2013) nefna. Það 

eru ekki allir tilbúnir að líta eins út og konurnar í Crossfit gera eða að vera í eins miklum 

átökum og keppendur í bardagaíþróttum.  

Ákveðnar íþróttir eru kannski ekki að koma sér nógu mikið í sviðsljósið bæði hjá 

fjölmiðlum og foreldrum. Það eru íþróttir eins og sund og frjálsíþróttir sem hafa verið með 

margar góðar kvenkyns fyrirmyndir eins og Hrafnhildi Lúthersdóttir og Anítu Hinriksdóttir en 

ná samt ekki að fjölga kveniðkendum. Umfjöllun um frjálsíþróttir var mögulega meiri þegar 

Vala Flosadóttir og Jón Arnar Magnússon voru upp á sitt besta og með meiri umfjöllun kemur 

meiri athygli og mögulega fjölgun iðkenda. Vigres (2018) segir að aukin umfjöllun auki áhorf 

og umræðu í samfélaginu. Hallbera Guðný Gísladóttir (2016) talaði um að í hennar uppeldi 

voru konur ekki til sem íþróttafyrirmyndir hún vissi einfaldlega ekki af þeim, meðal annars 

vegna minni fjölmiðlaumfjöllunar um kveníþróttamenn, en hún var einungis með karla sem 

fyrirmyndir í sinni íþrótt. Biskup og Pfister (1999) tala einnig um að stúlkur og drengir í 

Þýskalandi séu líklegri til að velja sér karl sem fyrirmynd frekar en konu.  
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Hver er aldursskipting iðkenda í vinsælustu íþróttagreinum landsins? Í fjórum 

fjölmennustu íþróttagreinunum innan ÍSÍ þá skiptast þær í tvennt hvað aldurskiptingu varðar. 

Annars vegar eru knattspyrna og fimleikar sem eru með meirihluta iðkenda sinna 15 ára og 

yngri. Hins vegar golf og hestaíþróttir sem eru með meirihluta sinna iðkenda eldri en 16 ára.  

 Fimleikar og knattspyrna eru fjölmennustu íþróttagreinarnar innan ÍSÍ hjá iðkendum 

undir 15 ára. Fimleikar er sú íþróttagrein sem er langfjölmennust í iðkendahópi stúlkna undir 

15 ára, fimleikar standa þar á sér stalli þar sem þau eru með 6600 iðkendur undir 15 ára en 

aðeins 754 eldri en 16 ára. Staðalímynd íþróttagreinarinnar gerir foreldra líklegri til að setja 

dætur sínar í fimleika þar sem það er stúlknaíþrótt eins og Appleby og Foster (2013) nefna í 

sinni grein. Fimleikar er sú íþrótt sem konur stunduð fyrst á Íslandi eða um árið 1911 

samkvæmt Ágústi Ásgeirssyni (2012). Klomsten (2005) fjallar um handboltaiðkun kvenna í 

Noregi þar sem konur byrjuðu að stunda handbolta á undan körlum, þá er litið á handbolta 

þar í landi sem íþrótt fyrir konur frekar en karla þrátt fyrir að í flestum löndum Evrópu sé 

þessu öfugt farið. Knattspyrna var sú íþróttagrein á Íslandi þar sem konur hófu skipulagðar 

æfingar næst á eftir fimleikum. Hugsanlega er staðalímynd knattspyrnunnar að breytast úr 

karlaíþrótt í íþrótt fyrir alla, með fyrirmyndum eins og Söru Björk, Margréti Láru og Gylfa Sig 

sem öll hafa orðið íþróttamenn ársins.  

Golf er íþrótt sem margar konur hefja þátttöku í á fullorðinsárum en iðkendatölur í golfi í 

aldurshópnum undir 15 ára eru lágar eða 451 iðkandi. Golf er gott dæmi um íþrótt sem eldri 

konur taka upp til þess að ná markmiðum sínum innan íþróttarinnar, mjúk og góð hreyfing 

utandyra og félagslegum tengingum sem Berlin og Klencsky (2014) og Södergren (2009) 

nefna sem aðalástæðu fyrir hreyfingu hjá fullorðnum konum. Hestaíþróttir halda öllum sem 

byrja og mögulega bæta við sig þegar fólk eldist og hefur eignast fjölskyldu. Hestaíþróttir 

mættu standa sig betur en frá árinu 1994 til 2017 hafa þau bætt við sig einum kveniðkanda í 

hópnum 15 ár og yngri, það virðist vera að það vanti meiri áherslu á nýliðun barna og 

unglinga í þessum flokki innan hreyfingarinnar. Þeir sem að byrja í hestaíþróttum skuldbinda 

sig fjárhagslega og tilfinningalega við dýr og jafnvel húsnæði og er ekki auðvelt að gefa það 

upp á bátinn. Ein skýring á lágri þátttöku 15 ára og yngri gæti verið er að aðstaða til að 

stunda golf og hestaíþróttir er oft ekki í hverfum bæja og borga heldur aðeins fyrir utan og 

gerir það að verkum að samgöngur verða erfiðari, sérstaklega fyrir börn og unglinga. 

Samkvæmt íslenska módelinu (R&G; e.d.) er mikilvægt fyrir börn að geta stundað íþrótt sína í 

nærumhverfinu og getur verið að golf sé einfaldlega ekki nógu aðgengilegt fyrir börn og 

unglinga þar sem að iðkendatölur þess eru undir 500 í einstaklingum undir 15 ára, 

Hestaíþróttir hafa mögulega meiri fjölskyldutenginu þar sem iðkenda tölur þess undir 15 ára 

eru tiltölulega háar. Golf og hestaíþróttir eru einnig dýrar íþróttir, varðandi búnað og fleira. 

Viðar Halldórsson, (2014) nefnir í sinni grein að börn og unglingar séu líklegri til að stunda 
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skipulagðar íþróttir ef foreldrar eru efnaðri sem gerir þessar íþróttir aðeins fyrir þá 

efnamestu. 

Niðurstöður R&G hafa sýnt fram á að börn í grunnskóla æfi meira í dag en þegar fyrstu 

mælingar hófust á líðan unglinga árið 1992 og í hvert skipti sem könnun á vegum R&G er 

endurtekin eykst hlutfall barna sem æfa skipulagðar íþróttir. Hvort sem það eru börn sem 

æfa einu sinni í viku eða fjórum sinnum í viku og oftar. Niðurstöður þessara rannsóknar ættu 

að auðvelda forsvarsmönnum íþróttagreina innan ÍSÍ að geta séð aukningu eða fækkun í 

fjölda iðkenda sinna á athugunartímabilinu og einnig hlutfall sitt miðað við sinn hóp eins og 

greinin flokkast innan hópaskiptingar ÍSÍ. Íþróttagreinarnar gætu mögulega nýtt sér þessar 

upplýsingar til að vega og meta hvað á að gera til að laða inn nýja kveniðkendur. 

Í framhaldi af þessari rannsókn væri vert að skoða ítarlegar hverja íþróttagrein eða 

íþróttagreinahópa, svo sem fjölmennustu íþróttagreinarinnar út frá iðkendatölum árið 1994 

til ársins 2017, kafa dýpra og vera með samanburð við nágrannaríki og önnur Evrópuríki. 

Spurningar vakna um áreiðanleika iðkendaskráningar íþróttafélaga innan sérsambanda ÍSÍ, 

þar sem fjöldi skráninga hefur áhrif á lottópeninga sem koma frá Íslenskum getraunum. 

Ef höfundur horfir til framtíðar varðandi fjölgun kveniðkenda væri hægt að útfæra 

sambærileg verkefni og prófa að fara í átak/herferð um fjölgun kveniðkenda hjá einni 

íþróttagrein í ákveðin tíma. Hægt væri að bera hana svo saman við aðrar íþróttagreinar sem 

væru ekki í átaki á sama tíma. Partur af átakinu væri að birta auglýsingar í fjölmiðlum og á 

samfélagsmiðlum sem höfða meira til kvenna, auka umfjöllun á almennum fjölmiðlum sem 

og samfélagsmiðlum og sjá hvort það muni skila sér í aukinni þátttöku kvenna. Það þyrfti að 

sníða þetta átak svo það höfði sérstaklega til stúlkna og kvenna eftir því hvaða aldursbil 

vantar í íþróttagreinina. Gott væri að finna kvenfyrirmyndir sem eru oftast 

afreksíþróttakonur og fá þær til að taka þátt í átakinu. 

Skoða þarf kvenfyrirmyndir í hverri íþróttagrein fyrir sig til að sjá hvort að þær séu til 

staðar. Hægt væri að taka viðtöl eða framkvæma kannanir meðal íslenskra íþróttaiðkenda til 

að kanna hverjar eru fyrirmyndir þeirra í íþróttum og í lífinu. Með þessu mætti sjá hvort 

íslenskar kvenfyrirmyndir í íþróttum hefðu áhrif á unga sem aldna kveniðkendur. 

 Gagnlegt væri fyrir forystu íþróttagreinanna sex sem hafa tapað iðkendum frá árinu 1994 

að rannsaka rekstur, aðstöðu og aðstæður. Þau þyrftu að fara í átak til að bæta ímynd sína 

og um leið fjölga kveniðkendum. Bera þarf íþróttagreinarnar sex sem hafa tapað iðkendum 

frá árinu 1994 saman við sambærilegar upplýsingar frá fjórum íþróttagreinum innan ÍSÍ sem 

hafa flesta kveniðkendur á sama tímabili.  

Sama má segja um þær íþróttagreinar sem hafa tapað prósentuhlutfalli kveniðkenda á því 

tímabili sem rannsóknin nær til. Í þessum tveimur hópum eru íþróttir sem skarast. 

Íþróttagrein sem hefur bætt við sig kveniðkendum en tapað hlutfalli sínu gegn öðrum 
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íþróttagreinum eins og handbolti og sund eru dæmi um. Skoða þarf íþróttagreinar sem voru 

með sambærilegan fjölda kveníþróttaiðkenda árið 1994 en eru með gjörólíkan 

kveniðkendafjölda 2017, sem dæmi mætti skoða handbolta, sund og golf.  
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6 Lokaorð. 

Fjöldi kvenna í íþróttum hefur aldrei verið meiri en samt eru vandamál að manna lið í 

unglingaflokkum í handbolta og fótbolta. Einu greinarnar sem við sendum stöðugt á hæst 

metna íþróttaviðburð heimsins, Ólympíuleikana, eru sund og frjálsíþróttir kvenna.  

Kveniðkendur virðast flykkjast saman í fjórum greinum innan ÍSÍ. Hinar íþróttagreinarnar 

þurfa að skoða sín mál ítarlega og gera ráðstafanir til að höfða betur til kvenkyn siðkenda. 

Það getur ekki verið að allar stúlkur eigi að vera í fimleikum og fótbolta, fjölbreytni í 

íþróttavali ýtir undir hreyfingu á eldri árum. Því má ætla að aukin dreifing milli íþróttagreina 

hljóti að vera í hag allra íþrótta innan ÍSÍ og hafa jákvæð áhrif á lýðheilsu í landinu.  

Eftir að hafa skrifað þessa ritgerð, tel ég að framtíðin sé björt fyrir konur í íþróttum á 

Íslandi. Hlutfall kvenna í íþróttagreinum innan ÍSÍ heldur áfram að hækka, aldrei hafa fleiri 

stúlkur/konur æft íþróttir og félagasamtök eins og samtök kvenna í íþróttum ýtir undir 

umræðu og gagnrýni á fjölmiðla og stjórnvöld. Það er góður tími fyrir stúlkur að alast upp og 

góður tími fyrir konur að hafa frelsi til að stunda þá íþrótt sem þær vilja án þess að vera of 

bundnar staðalímyndum.  

Íþróttaafrek kvenna síðust ár, hvort sem er innan ÍSÍ eða utan, hafa verið mörg og á 

síðustu fjórum árum hafa þrjár konur verið kjörnar íþróttamaður ársins. Það er merki um 

breytingu hjá starfsstétt íþróttablaðamanna sem eru að mestu karlmenn. Mörg merki eru 

núna á Íslandi um að hjá konum séu laun, tími og aðstaða til íþróttaiðkunar að verða betri og 

nálgast það sem karlíþróttamenn hafa haft í mörgum greinum.  

Það er mikilvægt að íþróttir spegli samfélagið og bjóði öllum að taka þátt á 

jafnréttisgrunni án tillits til kyns, þjóðernis, bakgrunns, félagsaðstæðna eða búsetu. Íþróttir 

eiga að nýtast til að koma jákvæðum skilaboðum til samfélagsins og til að sýna fram á 

jafnrétti og félagsjöfnuð. Íþróttir eru mjög mikilvægar fyrir hagkerfið sem og samfélagið í 

heild. 
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Viðhengi I 

ÍSÍ hópaskipting: 

 

Breytingar höfundar á hópaskiptingu ÍSÍ: 

 

Einstaklingsíþr. I Einstaklingsíþr. II Hópíþróttir Spaðaíþróttir Vetraríþróttir Bardagaíþróttir Lyftingar 

Dans Akstursíþróttir Blak Badminton Íshokkí Glíma Kraftlyftingar 

Fimleikar Hjólaíþróttir Handknattleikur Borðtennis Listskautar Hnefaleikar Lyftingar 

Frjálsíþróttir Íþróttir fatlaðra Knattspyrna Tennis Skíðaíþróttir Judó  
Golf Keila Körfuknattleikur   Karate  
Hestaíþróttir Mótoríþróttir    Skylmingar  
Sund Siglingar    Taekwondo  

 Skotíþróttir      

 Þríþraut      

 

 

 

 

  



60 

Viðhengi II 

Íþróttaiðkun eftir íþróttagreinum 

Skipting íþróttagreina 

      Sérsambönd      Nefndir      Aðrar greinar 

 Akstursíþróttir (AKÍS) 

 Badminton (BSÍ) 

 Blak (BLÍ) 

 Borðtennis (BTÍ) 

 Dans (DSÍ) 

 Fimleikar (FSÍ) 

 Frjálsíþróttir (FRÍ) 

 Glíma (GLÍ) 

 Golf (GSÍ) 

 Handknattleikur (HSÍ) 

 Hestaíþróttir (LH) 

 Hjólreiðar (HRÍ) 

 Hnefaleikar (HNE) 

 Íshokkí (ÍHÍ) 

 Íþróttir fatlaðra (ÍF) 

 Júdó (JSÍ) 

 Karate (KAÍ) 

 Keila (KLÍ) 

 Knattspyrna (KSÍ) 

 Kraftlyftingar (KRA) 

 Körfuknattleikur (KKÍ) 

 Listskautar (ÍSS) 

 Lyftingar (LSÍ) 

 Mótorhjóla- og 
snjósleðaíþróttir (MSÍ) 

 Siglingar (SÍL) 

 Skíðaíþróttir (SKÍ) 

 Skotíþróttir (STÍ) 

 Skylmingar (SKY) 

 Sund (SSÍ) 

 Taekwondo (TKÍ) 

 Tennis (TSÍ) 

 Þríþraut (ÞRÍ) 

 Bandý (BAN) 

 Bogfimi (BOG) 

 Klifur (KLF) 

 Krulla (CUR) 

 Skvass (VEG) 

 Aikido (AIK) 

 Fisflug (FIS) 

 Hafnar- og mjúkbolti 
(HAF) 

 Almenningsíþróttir 
(ÍFA) 

 Jiu jitsu (JIU) 

 Krikket (KRI) 

 Rathlaup (RAT) 

 Rugby (RUG) 

 Svifflug (SVF) 

 Wushu (WUS) 

 

 


