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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða íþróttaþátttöku og brottfall barna og 

unglinga fædd 1990 – 1994, yfir 9 ára tímabil, frá 7 – 15 ára aldri innan tveggja 

íþróttafélaga á höfuðborgarsvæðinu. Tilgangurinn var að skoða íþróttaþátttöku og 

brottfall úr einstaklingsíþrótt annarsvegar og hópíþrótt hinsvegar, einnig að kanna 

mismunandi íþróttaþátttöku og brottfall milli stúlkna og drengja.  

Aðferð: Fengnar voru iðkendatölur frá ÍSÍ fyrir börn sem fædd voru 1990 – 1994 og 

höfðu einhvern tímann iðkað skipulagðar íþróttir á fyrrnefndu aldursbili  hjá   tveimur 

íþróttafélögum á höfuðborgarsvæðinu; Ungmennafélaginu Aftureldingu í Mosfellsbæ 

og Ungmennafélaginu Fjölni í Grafarvogi. Úrtakið var 2398 einstaklingar, þar af 

1033 stúlkur og 1365 drengir, af því voru 824 einstaklingar úr Aftureldingu og 1574 

einstaklingar úr Fjölni. Við úrvinnslu gagna var notast við lýsandi tölfræði.  

Niðurstöður sýndu að íþróttaþátttaka náði hámarki við 11 ára aldur en íþróttaþátttaka 

var mest í kringum 10 - 12 ára aldur. Brottfall náði hámarki við 14 og 15 ára aldur en 

þá voru í kringum 24% iðkenda hættir að stunda skipulagðar íþróttir.  Börn fædd 1990 

og 1991 voru að hefja íþróttaiðkun örlítið seinna en börn fædd 1993 og 1994. 

Brottfall drengja hófst fyrr en brottfall stúlkna eða við 11 ára aldur hjá drengjum en 

við 12 ára aldur hjá stúlkum. Aftur á móti var brottfall stúlkna meira við 14 og 15 ára 

aldur eða um 30% á meðan brottfall drengja var um 20%. Einnig kom í ljós að 

brottfall var minna úr einstaklingsíþróttunum samanborið við hópíþróttirnar. 

Ályktun: Finna þarf leiðir til að sporna við því mikla brottfalli sem á sér stað við 14 

og 15 ára aldur og þarf íþróttahreyfingin að taka höndum saman með 

íþróttafélögunum og finna leiðir til að snúa þessari þróun við..  
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Abstract 

Objective: The object of this study was to examine sports participation and dropout 

rates of children and teenagers born in 1990 to 1994,  over a 9-year period from the 

ages of 7 to 15 within two sports clubs in the greater Reykjavik area. The study was 

meant to examine participation and dropout rates in both individual and team sports, 

as well as to examine the difference between girls and boys with regard to 

participation and dropout rates.  

Methods: Membership details were obtained from the National Olympic and Sports 

Association of Iceland. The details provided information on the number of children 

who were born in 1990-1994 and had at some point participated in organized sports 

in two sports clubs in the greater Reykjavik area; Afturelding and Fjölnir. The sample 

consisted of 2398 individuals, thereof 1033 girls and 1365 boys. A total of 824 

individuals came from Afturelding and 1574 individuals from Fjölnir. Data analysis 

was performed by means of descriptive statistics.  

Results: Sports participation peaked at the ages of 10-12 with the 11-year age mark 

showing highest participation. Dropout rates were at a maximum at the ages of 14 and 

15, at which time around 24% of the sample had stopped participating in organized 

sports. Children born in 1990 and 1991 tended to begin their participation at a 

somewhat later age than did children born in 1993 and 1994. Dropout among boys 

began earlier than among girls, at 11 and 12 years, respectively. However, dropout 

among girls was higher at the ages of 14 and 15, measuring 30%, while the 

corresponding rate among boys was 20%. Furthermore, the study revealed that 

dropout rates were lower in individual sports than in team sports.  

Conclusion: It is necessary to find ways of countering the large dropout occurring at 

the ages of 14 and 15. The sports movement as a whole needs to work with individual 

sports clubs and seek ways of reversing this trend.  
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Inngangur 

Regluleg hreyfing gegnir lykilhlutverki fyrir heilsu og vellíðan alla ævi. Ávinningur 

hreyfingar byggist ekki einungis á að fyrirbyggja ýmsa sjúkdóma eða halda þeim í 

skefjum heldur eykur hreyfing líkamshreysti, lífsgæði og vellíðan (Gígja 

Gunnarsdóttir o.fl., 2008; Pate, Trost, Levin og Dowda, 2000). Hreyfing er skilgreind 

sem vinna beinagrindavöðva eða notkun eigin vöðvaafls sem leiðir til orkunotkunar 

umfram það sem gerist í hvíld. Fjölbreytt hreyfing stuðlar að þróun taugakerfisins, 

auknum vexti barna og betri loftfirrtum og loftháðum  eiginleikum. Hreyfing nær yfir 

flestar athafnir sem fela í sér að koma sér frá einum stað til annars (gangandi eða á 

hjóli), ýmsir leikir, íþróttir, öll skipulögð þjálfun auk ýmiss fleira (Lýðheilsustöð, 

e.d.; Sabína Steinunn Halldórsdóttir, 2010). Jákvæð lífsreynsla á hreyfingu á yngri 

árum leiðir til þess að þegar á fullorðinsár er komið eru meiri líkur á að fólk temji sér 

heilsusamlega lífshætti sem fela í sér hreyfingu (Eiðsdóttir, Kristjánsson, Sigfúsdóttir 

og Allegrante, 2008; Gígja Gunnarsdóttir o.fl., 2008; Vilhjálmsson og  

Kristjánsdóttir, 2003).  

Skipulögð íþróttastarfsemi er reglubundin og keppnismiðuð líkamleg hreyfing 

sem hefur leiðtoga, leiðbeinanda og þjálfara (Duke, Huhman og Heitzler, 2003). 

Þátttaka í skipulögðum íþróttum er helsta uppspretta fyrir hreyfingu barna og 

unglinga til að ná ráðleggingum lýðheilsustöðvar um 60 mínútur á dag, (Gígja 

Gunnarsdóttir, 2010; Lýðheilsustöð, 2006; World Health Organization (WHO), 2011) 

sem nú er talið nauðsynlegt til að efla heilbrigði (Eiðsdóttir o.fl., 2008). Rannsóknir 

hafa sýnt að skipulagðar íþróttir fela í sér mikið forvarnargildi. Þeir sem stunda 

skipulagðar íþróttir eru líklegri til að velja beinu brautina í lífinu í stað þess að 

ánetjast vímuefnum. Einnig eru þeir líklegri til að neyta hollari fæðu og eru í betra 

líkamlegu formi. (Department of Health, 2004a, 2004b; Ingibjörg Kaldalóns, 1996; 

Landlæknisembættið, 2002; Pate o.fl., 2000; Roberts, Tynjälä og Komkov, 2004). 

Íþróttaiðkun hefur mjög jákvæð uppeldisleg áhrif.  Fyrir utan forvarnargildið stuðlar 

íþróttaiðkun að félagslegum og persónulegum þroska og eykur sjálfsálit og styrk. 

Börn læra að beita sjálfaga og um leið að sýna öðrum drengskap og virðingu. Í 

gegnum íþróttastarfið læra börn að fara eftir ákveðnum reglum og leysa 

ágreiningsmál sem koma upp með óhlutdrægum og sanngjörnum leiðum, sem er 

gagnlegur undirbúningur fyrir komandi átök í framtíðinni og samskiptum í 

samfélaginu. (Lever, 1978).  
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Brottfall kallast það þegar einstaklingur fer úr einni íþróttagrein í aðra, fer úr 

íþróttafélagi og æfir upp á eigin spýtur, skiptir yfir í aðra tómstundaiðju eða úr 

íþróttaiðkun í iðjuleysi (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2004). Brottfall vill oft 

verða vegna áhugaleysis en ástæðan gæti legið í að einstaklingur hafi ekki fundið 

réttu íþróttina (Deci og  Ryan, 1985; Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009; Norges Idrettsforbund, 

2002; Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2009). Mikilvægt er að fjölbreytni sé í íþróttavali 

á yngri árum en það leiðir til þess að börn æfa lengur íþróttir, áhuginn helst frekar og 

þá er líklegra að börnin finni íþróttagrein sem hentar þeim (Allander, Cowburn og 

Foster, 2006; Viðar Halldórsson, 2006). Mikilvægt er að íþróttahreyfingin taki 

brottfall barna alvarlega og finni leiðir til að sporna gegn því (Frímann Ari 

Ferdinandsson og Sigurður Magnússon, 1997).  

Markmið rannsóknarinnar sem hér verður lýst var að rannsaka brottfall barna 

yfir 9 ára tímabil frá 7 til 15 ára aldri úr fimleikum, frjálsíþróttum, knattspyrnu og 

handknattleik. Börnin eru fædd á árunum 1990 – 1994. Tekin voru fyrir tvö  

íþróttafélög á höfuðborgarsvæðinu, Ungmennafélagið Afturelding í Mosfellsbæ og 

Ungmennafélagið Fjölnir í Grafarvogi. Þessi íþróttafélög urðu fyrir valinu þar sem 

um fá fjölgreinafélög er að ræða á höfuðborgarsvæðinu.  Fjölgreinafélag er 

íþróttafélag sem býður upp á fleiri en þrjár íþróttagreinar. Íþróttafélögunum er síðan 

skipt upp í deildir þar sem hver deild annast eina íþróttagrein (Svava O. Ásgeirsdóttir, 

2010). 
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1. Fræðileg umfjöllun 

1.1. Tengsl hreyfingar og heilsu 

Regluleg hreyfing og hófleg áreynsla er ein besta leiðin til að efla og bæta heilsuna 

(Landlæknisembættið, 2002). Hreyfing er ekki einungis til að bæta árum við lífið, 

heldur er hún mikilvæg til að auka andleg og líkamleg lífsgæði einstaklinga (Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, Þórólfur Þórlindsson, Álfgeir Logi Kristjánsson, Roe og 

Allegrante, 2009).  

Hreyfing er mjög mikilvæg og því ættu allir að hreyfa sig eitthvað á hverjum 

degi. Mælt er með því að ungt fólk hreyfi sig a.m.k. 60 mínútur daglega samkvæmt 

lýðheilsustöð (Gígja Gunnarsdóttir o.fl., 2008; Lýðheilsustöð, 2006; World Health 

Organization (WHO), 2011), en þá ætti hreyfingin að vera bæði miðlungs erfið 

(ganga, skokka rólega, renna sér á línuskautum hægt og m.fl.) og erfið (hlaupa, ganga 

rösklega upp stiga/brekkur, hjóla og m.fl.). Miðlungserfið hreyfing er hreyfing sem 

krefst þrisvar til sex sinnum meiri orku en í hvíld og erfið hreyfing er hreyfing sem 

krefst meira en sex sinnum meiri orku en í hvíld (Gígja Gunnarsdóttir o.fl., 2008; 

Lýðheilsustöð, e.d.; World Health Organization (WHO), 2011). Hreyfingin ætti að 

vera eins fjölbreytt og kostur er til að efla sem flesta þætti líkamshreysti. Skipta  má 

tímanum niður í litlar lotur (Gígja Gunnarsdóttir o.fl., 2008; Lýðheilsustöð, 2006), 

þar sem ekki þarf að reyna á sig samfleytt í 60 mínútur. (Lýðheilsustöð, e.d.)  

Rannsóknir sýna að með reglulegri hreyfingu er mögulegt að hægja á eða 

koma í veg fyrir þróun á helstu langvinnum sjúkdómum. Þeir sem eru virkir að hreyfa 

sig eru 33-50% ólíklegri til eiga á hættu að fá sykursýki 2 samanborið við þá sem 

hreyfa sig ekkert (Department of Health, 2004a). Regluleg hreyfing í æsku styrkir 

bein og bandvefi og gefur meiri hámarks beinþéttni á fullorðinsárum (Department of 

Health, 2004a; Gígja Gunnarsdóttir o.fl., 2008; Khan o.fl., 2000). Ýmsa aðra 

sjúkdóma má koma í veg fyrir með því að stunda reglubundna hreyfingu, t.d. 

hjartasjúkdóma, heilablóðfall, tilteknar tegundir krabbameina s.s. ristilkrabbamein og 

brjóstakrabbamein (Department of Health, 2004a; Gígja Gunnarsdóttir o.fl., 2008; 

Khan o.fl., 2000), offitu og beinþynningu (Inga Dóra Sigfúsdóttir o.fl., 2009; 

Landlæknisembættið, 2002; Lýðheilsustöð, 2006,). Einnig má halda þessum 

sjúkdómum í skefjum með reglubundinni hreyfingu.  
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Hreyfing er sérstaklega mikilvæg fyrir börn á skólaaldri því hreyfing getur 

t.a.m. bætt gæði svefns (Inga Dóra Sigfúsdóttir o.fl., 2009) sem hefur bein tengsl við 

árangur í skóla. Heilsusamlegur lífsstíll ungmenna eykur líkur á góðri líðan í skóla, 

sem svo eykur líkur á bættum námsárangri. Þeir sem stunda íþróttir telja sig betur 

andlega undirbúna fyrir kennslustundir og eru líklegir til að fá hærri einkunnir en 

aðrir einstaklingar (Ingibjörg Kaldalóns, 1996; World Health Organisation, 2007; 

Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 1994).  

Önnur jákvæð áhrif hreyfingar eru þau að hreyfing dregur úr hættu á 

langvinnum sjúkdómum eins og kvíða, þunglyndi og fleirum sálrænum einkennum 

(Department of Health, 2004a, 2004b; Ingibjörg Kaldalóns, 1996; 

Landlæknisembættið, 2002; Roberts o.fl., 2004). Hún hjálpar fólki að auka ánægjuna 

með eigin getu með því að minnka kvíða og streitu og þar með eykst sjálfstraust og 

sjálfsvirðing einstaklinga (Department of Health, 2004a; Gígja Gunnarsdóttir, 2010; 

Landlæknisembættið, 2002). Rannsókn sem gerð var hér á landi á nemendum í 9. og 

10. bekk sýnir bein tengsl milli þunglyndis og hreyfingarleysis en niðurstöður sýndu 

að 30% nemenda sem aldrei stunduðu íþróttir voru þunglyndir. Aftur á móti voru 

aðeins 17% þeirra sem hreyfðu sig fimm sinnum í viku eða oftar með þunglyndi 

(Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2000; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994). Ný rannsókn staðfestir þetta en 

þar var framkvæmt nákvæmt þrekpróf á 200 einstaklingum. Niðurstöðurnar sýndu að 

38,5% þeirra sem æfðu sjaldnar en einu sinni í viku og voru í lélegu líkamlegu formi, 

sýndu veruleg þunglyndiseinkenni en einungis 16,7% þeirra sem voru í besta 

líkamlega forminu sýndu veruleg þunglyndiseinkenni. Hreyfing hefur því mikil áhrif 

á framvindu þunglyndis (Þórólfur Þórlindsson og Erlingur Jóhannsson, 2005).    

Mikilvægt er að börn tileinki sér líkamlega hreyfingu strax í barnæsku þar sem 

fylgni er á milli þess að þeir sem eru virkir sem börn eru fremur virkir sem unglingar 

eða fullorðnir einstaklingar (Eiðsdóttir o.fl., 2008; Jóhannsson, Arngrímsson,  

Þórsdóttir og Sveinsson, 2006; Telama o.fl., 2005; World Health Organisation, 2007).  
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1.2. Íþróttaþátttaka 

Íþróttaiðkun skal vera þroskandi bæði líkamlega, sálrænt og félagslega, með það að 

leiðarljósi má skapa aðstæður fyrir fleiri börn og unglinga til að njóta sín við 

íþróttaiðkun (Svava O. Ásgeirsdóttir, 2010).  

Samkvæmt skýrslu frá ÍSÍ kemur fram að fjölmennasti iðkendahópurinn eru 

börn á aldrinum 10-14 ára. Íþróttaþátttaka drengja er mest við 9 ára aldur en þá,  

samkvæmt skýrslu, iðkuðu 80% drengja skipulagðar íþróttir. Íþróttaþátttaka stúlkna 

er mest við 11 ára aldur en þá stunduðu 76% stúlkna skipulagðar íþróttir (Rúna H. 

Hilmarsdóttir, 2009). Önnur rannsókn sem gerð var hér á landi leiddi í ljós að þátttaka 

náði hámarki þegar börn voru á aldrinum 11-13 ára (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011; 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2004), en flest börn fædd árið 1990 iðkuðu 

íþróttir við 12 ára aldur en börn fædd 1995 við 11 ára aldur  (Rúna H. Hilmarsdóttir, 

2011). Í sömu rannsókn kom fram að börn fædd árið 1990 voru að hefja 

íþróttaþátttöku að meðaltali 7,9 ára (SF=2,8) en börn fædd árið 1995 að meðaltali 6,7 

ára (SF =2,4). Því eru börn fædd árið 1990 að hefja íþróttaþátttöku 1,2 árum seinna en 

börn fædd árið 1995 (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011) 

Fjölmargir stunda fleiri en eina íþróttagrein, en fjöldi og tegund íþróttagreina 

skipta gríðarlega miklu máli þegar kemur að því hvort einstaklingur æfi enn við 14 

ára aldur eður ei (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011). Samkvæmt nýlegri rannsókn æfa 

drengir að meðaltali 1,73 íþróttagrein, þar sem margir eru að æfa 2 eða fleiri 

íþróttagreinar. Að meðaltali æfa stúlkur 1,63 íþróttagrein, sem er þó örlítið minna en 

drengir (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2009).  

Íþróttaiðkun er bæði holl og góð fyrir líkama og sál (Álfgeir L. Kristjánsson, 

Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006) og því er mikilvægt að íþróttaiðkun 

verði eitt af lífsstílsvenjum ungs fólks, þar sem hreyfing á yngri árum endurspeglar 

hreyfivenjur á fullorðinsárum en besta leiðin til að ná því er að börn byrji tiltölulega 

ung að iðka íþróttir (Eiðsdóttir o.fl., 2008; Jóhannsson o.fl., 2006; Telama o.fl., 

2005).  Í rannsókninni Ungt fólk sem framkvæmd var meðal barna í 5. – 7. bekk á 

öllu landinu kemur fram að ríflega þriðjungur nemenda í 5. og 6. bekk segjast stunda 

íþróttir 1 - 3 sinnum í viku, aftur á móti er hlutfallið lægra þegar litið er til 7. bekkjar 

eða sem nemur 26%. Þegar litið er á þátttöku með íþróttafélagi 4 sinnum í viku eða 

oftar kemur fram að 26% fimmtu bekkinga stunda íþróttir sem því nemur, 33% sjöttu 

bekkinga og hlutfall sjöunda bekkinga er 41%. Niðurstöður sýna að drengir eru 7% 
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hlutfallslega líklegri til að stunda íþróttir 4 sinnum eða oftar með íþróttafélagi 

(Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2009).  Þegar litið er til eldri nemenda í 8. - 10. bekk 

kemur fram að 40% áttundu bekkinga stunda íþróttir með íþróttafélagi fjórum sinnum 

í viku eða oftar, 37% níundu bekkinga og 32% tíundu bekkinga (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2009). Því virðist sem að aukning verði á þátttöku fram að 

sjöunda bekk en eftir það verður brottfall úr íþróttum. 

Aukning hefur verið á íþróttaþátttöku í skipulögðum íþróttum innan 

íþróttafélaga frá fyrri árum, en nokkrar langtímarannsóknir hafa verið gerðar til að 

skoða breytingu milli ára. Rannsóknirnar spanna tímabil allt frá árunum 1992 og til 

ársins 2009. Samanburðarrannsókn var gerð árið 2000 af Þórunni Steinþórsdóttur en 

hún bar saman íþróttaþátttöku unglinga í níunda og tíunda bekk sem æfðu með 

íþróttafélagi við fyrri rannsóknir sem gerðar voru árin 1992 og 1997. Niðurstöður 

sýndu að þeir sem stunduðu aldrei íþróttir fækkaði úr 52% (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

2000) niður í 48% (Þórunn Steindórsdóttir, 2000), á sama tíma jókst þátttaka 

einstaklinga sem æfðu oftar en 4 sinnum í viku frá 17% í 27,5%. Þarna sést að 

aukning varð frá árunum 1992 til ársins 2000 á einstaklingum sem tóku þátt í 

íþróttum á vegum íþróttafélaga (Þórunn Steindórsdóttir, 2000). Aukning varð mest 

hjá stúlkum, en þátttaka stúlkna sem æfðu aldrei íþróttir færðist úr 56% niður í 53,6% 

og aukning varð hjá þeim sem æfðu 4 sinnum í viku úr 20% í 24%. Aukning varð hjá 

drengjum sem æfðu aldrei íþróttir, úr 40% í 41,9% en aftur á móti varð örlítil aukning 

hjá drengjum sem æfðu 4 sinnum í viku úr 30% í 31,2% (Þórunn Steindórsdóttir, 

2000).  

Önnur rannsókn sýnir breytingu á íþróttaþátttöku með íþróttafélagi en hún tók 

fyrir sama árgang, 9. og 10. bekk en spannaði tímabilið frá 2000 til 2006. Rannsóknin 

sýnir að aukning varð á íþróttaþátttöku unglinga sem æfðu oftar en 4 sinnum í viku 

frá árinu 2000 til 2006 en alls voru 27,7%, 9. og 10. bekkinga sem æfðu skipulagðar 

íþróttir með íþróttafélagi árið 2000. Árið 2003 hafði iðkendum í skipulögðum 

íþróttum aukist um 3,2% eða var komið í 30,9% og árið 2006 voru iðkendur 31,8% 

eða sem nemur 5,1% hækkun frá árinu 2000 (Álfgeir L. Kristjánsson o.fl., 2006). 

Önnur rannsókn sem spannar einnig sama aldur og sama tíma og báðar þessa 

rannsóknir, sýnir að hlutfall nemenda í 9. og 10. bekk sem taka virkan þátt í 

skipulögðum íþróttum með íþróttafélagi hækkaði jafnt og þétt úr 17,2% í 31,7% frá 

árunum 1992 – 2006 en það samsvarar 14,5% aukningu (Eiðsdóttir o.fl., 2008). Það 

er nánast sama hlutfall og kemur úr rannsóknunum tveimur sem nefndar eru hér á 
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undan en þær gefa til kynna að aukning hafi orðið við íþróttaiðkun barna í 9. og 10. 

bekk um 15,6%, sem er að jafnaði um það bil 1% aukning á ári hverju.  

Sama er að segja úr rannsókn sem spannaði tímann frá árinu 2006 til 2009 en 

þá varð 2% aukning hjá þeim sem æfðu 1 – 3 sinnum í viku og 4% aukning hjá þeim 

sem æfðu oftar en fjórum sinnum í viku (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009). 

 

1.2.1. Uppbyggjandi þættir til íþróttaþátttöku 

Fjölbreytt úrval af hinum ýmsu íþróttagreinum sem börn hafa val um, auðveldar 

iðkendum að iðka þá grein íþrótta og það form hreyfingar sem hentar hverjum 

einstaklingi fyrir sig (Rúnar Vilhjálmsson, 2006; Viðar Halldórsson, 2005).

 Mikilvægt er að íþróttafélögin gefi börnum og unglingum kost á því að iðka 

íþróttir í samræmi við áhuga og getu hvers og eins, til að íþróttaiðkun verði 

órjúfanlegur hluti af lífsstíl ungs fólks um ókomna tíð. Það má gera með því að 

starfrækja ákveðinn hóp sem er með það að markmiði að iðka íþróttir til skemmtunar 

og heilsubótar í stað þess að æfa með það að markmiði að ná langt. Einnig að virkja 

félagslega þáttinn með að halda uppi öflugu félagsstarfi í tengslum við 

íþróttaiðkunina en það hefur mikið að segja til að sporna gegn brottfalli (Frímann Ari 

Ferdinandsson og Sigurður Magnússon, 1997). 

Mikilvægt er að efla jákvætt viðhorf einstaklinga til eigin getu í íþróttum, þar 

sem mat einstaklinga lækkar oft á tíðum með hækkandi aldri, þar sem þeir fara að 

bera sig saman við keppinaut í stað þess að horfa á eigin getu og framfarir. Því er 

mikilvægt fyrir þjálfara að leggja áherslu á sjálfbundið mat strax við upphaf þjálfunar 

(Rúnar Vilhjálmsson, 2006).  

Það getur spilað stóran sess að leyfa börnum og unglingum að hafa meira um 

það að segja þegar ákvarðanir eru teknar um skipulag æfinga, leikja og keppni þegar 

kemur að því að halda áhugahvöt virkri. Þá er einnig mikilvægt að halda 

samskiptaþættinum virkum, þar sem samskipti vina er mikilvæg ástæða fyrir 

íþróttaiðkun barna og unglinga (Rúnar Vilhjálmsson, 2006). Niðurstöður úr 

rannsókninni Ungt fólk 2009 sýndi að 40% stúlkna og 46% drengja sögðu ástæðu 

fyrir því að þau hefðu hætt íþróttaiðkun vera sú að vinirnir hættu (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2009). Börn og unglingar ættu að fá að fylgja félögum og 

vinum lengur og má gera það til dæmis með því að raða ekki of snemma í lið eftir 
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getu, auk þess að leyfa þátttakendum að taka þátt í liðskiptingu leikmanna (Rúnar 

Vilhjálmsson, 2006).  

 

1.2.2. Félagslegur stuðningur til íþróttaþátttöku 

Rannsóknir á hreyfingu barna og unglinga hafa sýnt að hreyfing þeirra ákvarðast af 

miklu leyti af félagslegu umhverfi þeirra (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). Rannsókn 

var gerð til að kanna félagsleg áhrif á hreyfingu barna og unglinga sem tóku þátt í 

skipulögðu íþróttastarfi. Niðurstöður sýndu að sterkari tengsl voru á milli félagslegra 

áhrifa og aukinnar hreyfingar hjá drengjum en stúlkum. Góð félagsleg staða 

foreldranna hafði áhrif á þátttöku í skipulagðri íþróttastarfsemi og einnig hafði 

þátttaka foreldra, eldri bræðra og vina í íþróttastarfi jákvæð áhrif á þátttöku á 

hreyfingu barna (Vilhjálmsson og  Kristjánsdóttir, 2003). 

Hvatning foreldra er ein mikilvægasta ástæða íþróttaiðkunar barna (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2004). Þau börn og unglingar sem fá jákvæðan stuðning og 

hvatningu frá foreldrum sínum eru að jafnaði líklegri en önnur börn til að stunda 

íþróttir en einnig virðast þau stunda íþróttir lengur en ella (Vilhjálmsson og 

Þórlindsson, 1998; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). Sterk fylgni er á milli 

íþróttaiðkunar og hvatningar foreldra en niðurstöður sýna þó að hvatning hefur meiri 

áhrif á stúlkur en drengi. (Þorlákur Karlsson og  Ingibjörg Kaldalóns, 1994; Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 2000). Í rannsókn sem gerð var hér á landi á vegum Þórólfs og 

félaga (2000) kemur skýrt fram að foreldrastuðningur skiptir höfuðmáli varðandi 

þátttöku barna og unglinga í skipulögðu íþróttastarfi. Félagslegur og tilfinningalegur 

stuðningur var mikilvægur, bæði frá foreldrum og bræðrum en hann eykur hvatningu 

iðkandans til áframhaldandi þátttöku (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000).  

Íþróttaiðkun barna og fullorðinna haldast í hendur en börn og unglingar eru 

líklegri til að stunda íþróttir ef foreldrar þeirra gera það einnig. (Þorlákur Karlsson og  

Ingibjörg Kaldalóns, 1994). 
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1.2.3. Munur á íþróttaþátttöku kynjanna 

Mikil umræða hefur verið um íþróttaþátttöku kynjanna í gegnum árin þar sem 

íþróttaþátttaka stúlkna hefur verið minni en drengja. Eldri rannsókn sem ge rð var af 

Þorláki Karlssyni og Ingibjörgu Kaldalóns árið 1994 á grunnskólanemendum í 8. 

bekk sýndu að 50,6% drengja og 40,7% stúlkna stunduðu skipulagðar íþróttir með 

íþróttafélögum (Þorlákur Karlsson og  Ingibjörg Kaldalóns, 1994). Önnur rannsókn 

sem gerð var á þátttöku kynjanna gaf til kynna að nokkur kynjamunur væri á 

íþróttaiðkun. Niðurstöður sýndu að 56% stúlkna samanborið við 40% drengi iðkuðu 

aldrei íþróttir með íþróttafélagi og annars vegar æfðu nærri því helmingi fleiri drengir 

eða 30% á móti 20% stúlkna skipulagðar íþróttir. Þetta sýnir að stúlkur iðka síður 

íþróttir og eru líklegri til að hætta í skipulögðum íþróttum fremur en drengir (Þorlákur 

Karlsson og  Ingibjörg Kaldalóns, 1994; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). Önnur 

rannsókn, örlítið yngri en þær fyrrnefndu, sýndi að iðkendafjöldi í íþróttafélagi var 

57% drengir á móti 44% stúlkna (Vilhjálmsson og  Kristjánsdóttir, 2003). 

 Nýlegar rannsóknir sýna að breyting hefur átt sér stað á þátttöku stúlkna, þar 

sem þær eru að sækja í sig veðrið og hefur þátttaka þeirra aukist mun meira en 

þátttaka drengja (Eiðsdóttir o.fl., 2008). Bæði íslenskar og erlendar rannsóknir sýna 

að stúlkur eru víða orðnar jafn fjölmennar og drengir í íþróttastarfinu (Duke o.fl., 

2003; Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011; Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2009). Rannsókn 

sem gerð var hér á landi sýndi að íþróttaþátttaka stúlkna hafði aukist um 7,2% frá 

stúlkum fædd 1990 til stúlkna fæddra 1995, en drengjum fjölgaði einungis um 2,1% 

(Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011). Önnur íslensk rannsókn sem gerð var á vegum 

Rannsóknar og Greiningar sýndi að íþróttaþátttaka stúlkna sem æfðu íþróttir oftar en 

4 sinnum í viku jókst um 4% frá árinu 2006 til 2009 en engin aukning varð hjá 

drengjum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009).  

Þriðja íslenska rannsóknin sem birtist í virtu tímariti var gerð á 14-15 ára 

unglingum (9. og 10. bekk) á skipulögðu íþróttastarfi. Rannsóknin spannaði 14 ára 

tímabil (1992 – 2006) og var þátttakan um 96%. Niðurstöður sýndu að aukning hafði 

orðið bæði hjá stúlkum og drengjum í íþróttafélögunum, þátttaka stúlkna jókst um 

14,5% og drengja um 14,8% frá árinu 1992 - 2006. Á sama tíma minnkaði hlutfall 

stúlkna sem tóku ekki þátt í íþróttum með íþróttafélagi um 10,5% á móti 3,5% hjá 

drengjum (Eiðsdóttir o.fl., 2008). Aftur á móti eru drengir með að meðaltali 9% meiri 

þátttöku en stúlkur í skipulögðum íþróttum (Eiðsdóttir o.fl., 2008).  
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Rannsókn var gerð í Finnlandi og svipaðar niðurstöður komu í ljós. 

Rannsóknin spannaði 30 ára tímabil  en rannsóknin gekk út á að skoða hvort munur 

væri á líkamlegri hreyfingu kynjanna út frá því hvort hreyfingin væri skipulögð af 

íþróttafélögum eða í tómstundastarfi. Niðurstöður sýndu að í skipulögðu íþróttastarfi 

varð aukin hreyfing hjá stúlkum og drengjum en þó meiri hjá stúlkum (Laakso, 

Telama, Nupponen, Rimpelä og Pere, 2008). Það er því greinilegt að stúlkur hafa sótt 

í sig veðrið hvað íþróttaþátttöku varðar í skipulögðum íþróttum undanfarin ár 

(Eiðsdóttir o.fl., 2008; Telama, Laakso og Yang, 1994). Aftur á móti hafa rannsóknir 

sýnt að eftir 12 ára aldur verður brottfall stúlkna meira en brottfall drengja (Duke 

o.fl., 2003; Eiðsdóttir o.fl., 2008; Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011).  Íslenskar rannsóknir 

styðja það þar sem 10% fleiri drengir í 8. og 10. bekk stunda íþróttir á móti stúlkum 

en munurinn minnkar í 9. bekk þar sem einungis 4% fleiri drengir æfa skipulagðar 

íþróttir (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009). Önnur rannsókn sýnir að við 11 

ára aldur er íþróttaþátttaka stúlkna og drengja 76% en ári síðar eða við 12 ára aldurinn 

hefur íþróttaþátttaka stúlkna minnkað um 6% en fjöldi drengja helst óbreyttur.  Við 

15 ára aldurinn fækkar stúlkum niður í 55% á meðan þátttaka drengja er 65% (Rúna 

H. Hilmarsdóttir, 2009). Önnur heimild sýnir að við 12-15 ára aldur verði 20% meira 

brottfall hjá stúlkum en drengjum (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2004). 

 Drengir hafa fleiri iðkanaár að baki sér miða við stúlkur en rannsókn Rúnu 

sýnir að marktækur munur sé á iðkendafjölda milli kynja en drengir voru að meðaltali 

með 11,6 (SF = 8,1) iðkanaár á meðan stúlkur voru með 9,8 ár (SF = 6,9). Drengir eru 

því að stunda íþróttir marktækt lengur en stúlkur (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011). 

Ástæður fyrir minni þátttöku stúlkna hafa verið rannsakaðar en eru þær ekki 

marktækar út frá nýjustu rannsóknum á þátttöku kynjanna þar sem þátttaka stúlkna 

hefur aukist gríðarlega síðustu ár. Niðurstöður sýndu að ástæðuna fyrir minni þátttöku 

mátti rekja til áhugaleysis, lítillar hvatningar frá móður, vinum og þjálfara (Þorlákur 

Karlsson og  Ingibjörg Kaldalóns, 1994). Þær skorti fyrirmyndir þar sem lítil 

umfjöllun um afrek kvenna var í fjölmiðlum (Gallup, 1995).  

Rannsókn sem er frá árinu 2000 sýndi að ástæðan væri vegna þess að alvara 

íþróttaþátttökunnar gerir mun fyrr vart við sig hjá stúlkum en hjá piltum. Þær standa 

frammi fyrir þeirri ákvörðun hvort þær séu tilbúnar að æfa nær daglega með 

meistaraflokki mun fyrr en drengir (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000).  
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Rannsókn Þorláks og Ingibjargar sýndi að piltar töldu sig fremur en stúlkur 

góða í íþróttum, miðað við jafnaldra sína af sama kyni. Tæplega 23% pilta töldu sig 

vera meðal þeirra bestu á móti 15% stúlkna. Aftur á móti töldu rúmlega 51% stúlkna 

sig vera í meðallagi ef miðað var við jafnaldra á móti tæplega 41% drengja. Þannig 

virtust stúlkur vera mun hógværari en piltar. (Þorlákur Karlsson og  Ingibjörg 

Kaldalóns, 1994). Annar þáttur sem Þorlákur og Ingibjörg rannsökuðu var 

líkamsþjálfun pilta og stúlkna en niðurstöður sýndu að fleiri stúlkur töldu sig vera í 

lélegu formi, eða 17% stúlkna á móti 10% pilta. Aftur á móti töldu tæplega 53% pilta 

og 41% stúlkna sig vera í góðu líkamlegu formi. (Þorlákur Karlsson og  Ingibjörg 

Kaldalóns, 1994). 

 Rannsóknir hafa sýnt að stúlkur hafa meiri tilhneigingu til að taka þátt í 

lágmarks- til miðlungs erfiðum íþróttum, óskipulögðum og ekki samkeppnishæfum 

íþróttagreinum á meðan drengir eru líklegri til að taka þátt í erfiðum, skipulögðum og 

samkeppnishæfum íþróttagreinum (Eiðsdóttir o.fl., 2008; Vilhjálmsson og  

Kristjánsdóttir, 2003). Rannsóknir hafa sýnt að íþróttafélögin leggi meira upp úr 

hópíþróttunum eins og knattspyrnu og handbolta þar sem meira er lagt upp úr 

samkeppni, en þar eru drengir mun fjölmennari (Eiðsdóttir o.fl., 2008). 

 

1.2.4. Íþróttaþátttaka í einstaklings- og hópíþróttum 

Einstaklingsíþrótt er íþrótt sem menn stunda einir sér, ekki í liði. Dæmi um 

einstaklingsíþróttir eru frjálsar íþróttir, sund og fimleikar (Snara - vefbókasafn, e.d.-

a). Hópíþrótt er íþrótt sem stunduð er af hópi fólks sem myndar lið þar sem liðsmenn 

vinna saman að ákveðnu markmiði, dæmi um hópíþrótt er knattspyrna, 

handknattleikur og körfubolti (Snara - vefbókasafn, e.d.-b).  

 Í skýrslu ÍSÍ fyrir árið 2007 kom fram iðkendafjöldi fyrir börn yngri en 15 ára. 

Þar var knattspyrna með áberandi hæstan iðkendafjölda af þessum fjórum 

íþróttagreinum eða með samtals 13.211 iðkendur (mynd 4), þar á eftir komu fimleikar 

með 6.599 iðkendur (mynd 1), því næst handknattleikur með 4.421 iðkanda (mynd 3) 

og frjálsíþróttir ráku lestina með 3.641 iðkanda (mynd 2) (Rúna H. Hilmarsdóttir, 

2009).  

Kynjaskiptingin er misjöfn í íþróttagreinunum en rannsóknir hafa sýnt að 

drengir eru meira áberandi í hópíþróttum fremur en einstaklingsíþróttum og stúlkur 
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meira áberandi í einstaklingsíþróttum fremur en hópíþróttum (Eiðsdóttir o.fl., 2008; 

Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011; Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2009). Samkvæmt skýrslu 

ÍSÍ frá árinu 2007 kemur fram að konur eru í miklum meirihluta í fimleikum þar sem 

75% iðkenda eru konur á móti 25% körlum (mynd 1) (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2009).  

 

Mynd 1. Íþróttaiðkun í fimleikum (FSÍ) eftir aldri árið 2007 (Rúna H. Hilmarsdóttir, 

2009). 

Aftur á móti í frjálsíþróttum er kynskipting mjög jöfn, þar sem 50% iðkenda 

eru karlar og 50% iðkenda konur (mynd 2) (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2009).  

 

Mynd 2. Íþróttaiðkun í frjálsíþróttum (FRÍ) eftir aldri árið 2007 (Rúna H. 

Hilmarsdóttir, 2009). 

Þegar kemur að hópíþróttunum eru karlar meira áberandi en konur þar sem 

60% iðkenda í handknattleik eru karlar en 40% iðkenda konur (mynd 3) (Rúna H. 

Hilmarsdóttir, 2009). 
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Mynd 3. Íþróttaiðkun í handknattleik (HSÍ) eftir aldri árið 2007 (Rúna H. 

Hilmarsdóttir, 2009). 

Svipað er að segja um knattspyrnu þar sem 70% iðkenda eru karlar en 

einungis 30% iðkenda konur (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2009). 

 

Mynd 4. Íþróttaiðkun í knattspyrnu (KSÍ) eftir aldri árið 2007 (Rúna H. 

Hilmarsdóttir, 2009). 

Í annarri rannsókn sem gerð var á 9. og 10. bekk koma svipaðar niðurstöður 

fram og í skýrslu ÍSÍ en þar voru drengir fjölmennari í hópíþróttum en 18% drengja 

stunduðu handknattleik á móti 10% stúlkna og 47,7% drengja stunduðu knattspyrnu á 

móti 29,1% stúlkna. Í einstaklingsgreinum voru stúlkur mun fjölmennari í fimleikum 

en 4,8% drengja stunduðu fimleika á móti 8,5% stúlkna. Svipaður fjöldi kynjanna var 

í frjálsíþróttum en 8,7% drengja stunduðu frjálsíþróttir á móti 7,5% stúlkna (Margrét 

Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009). Í þessum rannsóknum sést greinilega að drengir 

eru fjölmennari í hópíþróttum og stúlkur fjölmennari í fimleikum en kynjahlutfallið er 

svipað í frjálsíþróttum. 

Síðustu ár hefur verið breyting á íþróttaþátttöku í einstaklingsíþróttum og 

hópíþróttum þar sem rannsóknir sýna að aukning hafi verið í hópíþróttum en brottfall 

úr einstaklingsíþróttum. Spurning er hvort fjölgun í hópíþróttunum sé á kostnað 

einstaklingsíþróttanna. Samanburðarrannsókn á árunum 2000 og 2006 sýndi að 
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fjölgun hafi verið í hópíþróttum sem sagt í knattspyrnu og handknattleik en aftur móti 

hefur fjöldi staðið í stað eða iðkendum hefur fækkað í einstaklingsíþróttunum (Álfgeir 

L. Kristjánsson o.fl., 2006). Annað dæmi um brottfall úr einstaklingsgreinunum má 

finna í skýrslu ÍSÍ frá árinu 2008 en þar hafði þátttaka barna yngri en 15 ára breyst frá 

árinu 2007. Aukning varð í hópíþróttunum,  knattspyrnu og handknattleik, en aukning 

varð um 3,8% í knattspyrnu og um 14% í handknattleik. Aftur á móti minnkaði 

þátttaka í frjálsíþróttum um 1,4% en fjöldi stóð í stað í fimleikum (Rúna H. 

Hilmarsdóttir, 2010).  

Stúlkur æfa einstaklingsíþróttir lengur en drengir. Í rannsókn Rúnu var könnuð 

lengd íþróttaþátttöku milli kynja og árganga en þar kom fram að drengir fæddir 1990 

æfðu marktækt lengur knattspyrnu heldur en stúlkur fæddar 1990. Aftur á móti æfðu 

stúlkur fæddar 1990 marktækt lengur fimleika, handknattleik, sund, frjálsíþróttir og 

körfubolta en drengir fæddir 1990. Annað var að segja um árgang 1995 en drengir 

æfðu lengur hópíþróttirnar en stúlkur æfðu einstaklingsíþróttirnar lengur (sjá töflu 1). 

Einstaklingar fæddir 1995 æfðu allar íþróttagreinar lengur heldur en 1990 

árgangurinn nema árgangur 1990 æfðu sund lengur en árgangur 1995 (tafla 1)(Rúna 

H. Hilmarsdóttir, 2011). 

Tafla 1. Munur á íþróttaþátttöku í árum talið, eftir íþróttagrein, kyni og aldri (Rúna 

H. Hilmarsdóttir, 2011). 
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2.2. Brottfall úr íþróttum 

Brottfall barna og unglinga úr íþróttum er talið stórt vandamál því þau sem hætta í 

skipulögðum íþróttum lenda sum hver í áhættuhópi þeirra sem ánetjast ávanabindandi 

efnum (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994). Vert er því að skoða íþróttaiðkun og 

brottfall barna og unglinga betur þar sem heimildir greina frá að þátttaka barna er 

mest í kringum 11-13 ára aldur (Frímann Ari Ferdinandsson og Sigurður Magnússon, 

1997; Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011).  Eftir það verður brottfallið um 2/3 iðkenda fram 

að 20 ára aldri (Frímann Ari Ferdinandsson og Sigurður Magnússon, 1997). 

Allt að 75% barna hætta eftir 13 ára aldur, aðallega vegna þess að þau hafa 

ekki lengur áhuga. Börn hætta t.a.m. vegna neikvæðrar reynslu. Börn sem fá að keppa 

lítið finnast þau ekki vera studd af þjálfara sínum. Þeim líður eins og þeir séu slæmir 

leikmenn eða þeir óttast við að gera mistök og taka því engar áhættur, þeir fá því 

minni leiktíma. Þetta skapar neikvæðan vítahring (Patrick, C, 2010).  

 

2.2.1. Tölulegt brottfall 

Ekki hafa verið gerðar margar afturvirkar rannsóknir á tölulegu brottfalli einstaklinga, 

en ein rannsókn hérlendis hefur rannsakað brottfall barna úr skipulögðum íþróttum en 

það er meistaraverkefni Rúnu Hilmarsdóttur. Rannsóknin var gerð á börnum fæddum 

1990 og 1995. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna brottfall barna og unglinga úr 

skipulögðum íþróttum. Úrtakið var 8.564 einstaklingar sem höfðu stundað íþróttir 

innan ÍSÍ á árunum 1994 til 2009. Úrtakinu var skipt í 4 hópa, stúlkur fæddar 1990 

(2.092; 24,4%) drengir fæddir 1990 (2.271; 26,5%), stúlkur fæddar 1995 (2.026; 

23,7%) og drengir fæddir 1995 (2.175; 25,4%). Að ári liðnu höfðu 4,2% drengja og 

6,5% stúlkna í 1990 árgangi hætt að stunda íþróttir með íþróttafélagi innan ÍSÍ og 

3,9% drengja og 5,3% stúlkna fæddra 1995. Að fimm árum liðnum höfðu 26,2% 

drengja og 33,2% stúlkna í 1990 árgangi hætt að iðka íþróttir með ÍSÍ og 19,1% 

drengja og 28,1% stúlkna fæddra 1995. Að 10 árum liðnum höfðu 54,1% drengja og 

64,7% stúlkna fæddra 1990 hætt að iðka íþróttir innan ÍSÍ og 32,1% drengja og 

46,2% stúlkna fæddra árið 1995. Einungis 1990 árgangurinn náði 15 iðkendaárum en 

þá höfðu 70,6% drengja og 77,8% stúlkna hætt íþróttaiðkun hjá ÍSÍ (sjá mynd 5) 

(Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011).  
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Mynd 5. Íþróttaþátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 á Íslandi 1994-2009 eftir 

árafjölda sem æft er (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011). 

Niðurstöður sýndu að drengir æfðu íþróttir lengur en stúlkur en marktækur 

munur var á fjölda ára milli árganganna en bæði kynin í árgangi 1990 æfðu íþróttir í 

færri ár en kynsystkini þeirra sem fædd voru 1995 (mynd 5) (Rúna H. Hilmarsdóttir, 

2011). Önnur heimild sýnir að brottfall eykst stigvaxandi milli ára, en við 15 til 16 ára 

aldur er brottfallið mest eða um 10% hjá drengjum og 16% hjá stúlkum (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2004). 

Eina erlenda rannsóknin sem fannst og er hægt að bera saman við 

framangreinda rannsókn er spænsk rannsókn á 561 einstaklingum (269 drengir og 292 

stúlkur) á aldrinum 14-24 ára sem höfðu hætt í skipulögðum íþróttum, þá bæði 

einstaklings og hópíþróttum. Þátttakendur sem komu úr einstaklingsíþrótt voru 193 

talsins (90 drengir og 103 stúlkur) og úr hópíþrótt 368 talsins (193 drengir og 175 

stúlkur). Þátttakendur voru úr 11 íþróttagreinum en þær voru: frjálsíþróttir (58 

einstaklingar), körfubolti (122 einstaklingar), fimleikar (38 einstaklingar), handbolti 

(17 einstaklingar), karate (25 einstaklingar), fótbolti (132 einstaklingar), innanhúss 

fótbolti (36 einstaklingar), júdó (25 einstaklingar), tennis (14 einstaklingar), sund (33 

einstaklingar) og blak (61 einstaklingar). Þátttakendur í úrtakinu höfðu hætt þátttöku 

á bilinu 8-17 ára. Niðurstöður sýndu að ekki var marktækur munur milli kynja en 

meðaltal drengja þegar þeir hættu iðkun var 15,4 ár (SD 1,9 ár) en hjá stúlkum 15,1 ár 

(SD 1,5 ár). Marktækur munur var á hvort um einstaklings eða hópíþrótt var að ræða 

en meðaltal einstaklinga sem hættu í einstaklingsíþrótt var 12,9 ár (SD 1,4 ár, 
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p=0,005) en úr hópíþrótt 13,4 ár (SD 1,5 ár, p=0,005) (Olga, Alfonso, Concepcion, 

Edaerdo og Marquez, 2006). 

 Misjafnt er hversu mikið brottfall verður í hverri íþróttagrein en Rúna gerði 

það einnig að rannsaka brottfall í nokkrum íþróttagreinum. Hún skoðaði hversu mikið 

brottfall yrði yfir fimm ára tímabil. Niðurstöður sýndu að brottfall var minnst í 

knattspyrnu en alls höfðu 4.688 einstaklingar lagt stund á íþróttina. Eftir fimm ára 

iðkun var rúm 50% iðkenda hætt að stunda íþróttina og eftir tíu ár höfðu u.þ.b. 70% 

hætt að iðka íþróttina (sjá mynd 6). Drengir æfðu að jafnaði lengur í árum talið en 

stelpur, einnig var marktækur munur á milli árganga þar sem iðkendur fæddir 1990 

æfðu skemur í árum talið en einstaklingar fæddir 1995 (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011).  

Í fimleikum höfðu alls 2.407 einstaklingar lagt stund á íþróttina. Eftir árs 

iðkun höfðu 30,8% iðkenda hætt að stunda íþróttina. Að fimm árum liðun höfðu 

83,7% iðkenda hætt að stunda íþróttina og eftir 10 ár voru 94,2% iðkenda hætt að 

stunda íþróttina (Sjá mynd 6). Gögn drengja fæddra 1990 spannaði einungis 9 ár, því 

var ekki hægt að reikna þá með, en brottfall þeirra eftir 9 ár voru 98%. Stúlkur 

stunduðu fimleika að jafnaði lengur en drengir. Ekki var marktækur munu á 

iðkendaárum milli árganga hjá drengjum en stúlkur fæddar 1995 æfðu marktækt 

lengur en stúlkur fæddar 1990 (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011).  

Í handknattleik höfðu 1.996 einstaklingar lagt stund á íþróttina í a.m.k. eitt ár. 

Að ári liðnu höfðu að meðaltali 15,3% hætt að stunda íþróttina. Eftir fimm ára iðkun 

höfðu að meðaltali 60% iðkenda hætt að stunda íþróttina en að tíu árum liðnum náðu 

gögnin einungis yfir einstaklinga fædda 1990 þar sem þátttaka fæddra 1995 spannaði 

einungis 8 ára tímabil. Meðaltal þeirra sem höfðu hætt eftir 10 ár í árgangi 1990 var 

87,2% en eftir 8 ár í árgangi 1995 höfðu 63,2% hætt að stunda íþróttina (sjá mynd 6). 

Stúlkur í árgangi 1990 voru að æfa marktækt lengur en drengir fæddir sama ár. Aftur 

á móti reyndist ekki marktækur munur milli kynja hjá 1995 árganginum. Þegar 

árgangarnir tveir voru bornir saman voru 1995 börnin að æfa marktækt lengur en 

árgangur 1990 (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011).  

Í frjálsíþróttum höfðu 1.731 einstaklingar tekið þátt í íþróttinni í a.m.k eitt ár. 

Að ári liðnu höfðu 17,5% einstaklinga hætt í íþróttinni. Eftir fimm ára iðkun höfðu 

62,6% iðkenda hætt að stunda íþróttina og að tíu árum liðnum höfðu 81,55% 

einstaklingar fæddir 1990 hætt að stunda íþróttina en iðkun barna fædda 1995 

spannaði einungis sjö ára tímabil en að því loknu höfðu 62,7% barna hætt að iðka 

íþróttina (sjá mynd 6). Ekki reyndist marktækur munur á íþróttaþátttöku kynjanna hjá 
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báðum árgöngum en aftur á móti reyndist marktækur munur á þátttöku milli árganga 

en börn fædd 1995 stunduðu frjálsíþróttir að jafnaði lengur en árgangur 1990 (Rúna 

H. Hilmarsdóttir, 2011). 

 

Mynd 6. Hlutfallsleg þátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 á Íslandi í 

knattspyrnu, fimleikum, handbolta, sundi, frjálsum íþróttum og körfubolta eftir 

árafjölda sem æft er (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011). 

 Einnig rannsakaði Rúna brottfall eftir einstaklings og hópíþróttum við 14 ára 

aldur. Þar kom fram að meira brottfall varð í einstaklingsíþróttum heldur hópíþróttum 

þar sem 51% drengja og 55% stúlkna í einstaklingsíþróttum hafði hætt iðkun á móti 

37,8% drengja og 39,7% stúlkna í hópíþróttum (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011).  

 

Tafla 2. Staða íþróttaiðkenda fæddra 1990 og 1995 við 14 ára aldur eftir tegund 

íþróttagreinar (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011). 
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Af framangreindu að dæma hafa bæði innlendar og erlendar rannsóknir sýnt 

að brottfall stúlkna á sér stað fyrr en brottfall drengja. Sama er að segja um 

einstaklings- og hópíþróttir en bæði íslenskar og erlendar rannsóknir hafa sýnt að 

brottfall verður fyrr í einstaklingsíþróttum fremur en hópíþróttum.  

 

2.2.2. Ástæður fyrir brottfalli 

Ástæður þess að börn og unglingar hætta í skipulögðum íþróttum geta vissulega verið 

margar og misjafnar. Þó eru oft ákveðnar ástæður meira áberandi heldur en aðrar. 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða ástæður þess af hverju börn og 

unglingar hætta að stunda íþróttir. Ein þeirra er rannsókn sem gerð var á nemendum í  

5. til 7. bekk árið 2009, en þar kom fram að helsta ástæða fyrir því að einstaklingarnir 

hættu var að þeir höfðu misst áhugann, en 72% svarenda sögðu það vera ástæðuna. 

Aðrar ástæður voru nefndar, t.a.m. sögðust 53% einstaklinga  ástæðuna vera 

tímaleysi, því næst kostnaður eða um 50% svarenda, þar á eftir „Vinir mínir hættu“ 

48% og að lokum „Mikil samkeppni“ eða um 42% (Svandís Nína Jónsdóttir o.fl.,  

2009). Önnur rannsókn á börnum í 8. til 10. bekk sýndi svipaðar niðurstöður, en 

tíðasta ástæðan fyrir brottfallinu var áhugaleysi en 82% stúlkna og drengja sögðu það 

vera ástæðuna. Þar á eftir kom tímaleysi en 54% stúlkna og 53% drengja sögðu það 

vera ástæðuna. Aðrar ástæður sem nefndar voru, var að „Vinir mínu hættu“ en 40% 

stúlkna og 46% drengja gáfu þá skýringu, kostnaður 38% stúlkna og 40% drengja 

gáfu þá skýringu og svipað svarhlutfall var með ástæðunum „of mikil samkeppni“ og 

„of erfiðar æfingar“ en 25% stúlkna og 33% drengja sögðu það vera ástæðuna fyrir 

brottfallinu (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009).   

 Fleiri íslenskar rannsóknir hafa rannsakað ástæðu brottfalls en Þorlákur og 

Ingibjörg hafa einnig skoðað ástæðuna og segja hana vera margbreytilega, þó kom 

skýrast fram að félagsskapurinn var algengasta ástæðan eða tæplega 39% stúlkna og 

rúmlega 43% drengja sögðu hana vera megin orsökin. Næst algengasta ástæðan var 

að „lítið væri gert annað en að æfa og keppa,“ en 17% stúlkna og drengja sögðu það 

vera ástæðuna fyrir brottfallinu.   Þar á eftir komu aðrar ástæður, „lítil geta,“ en í því 

fólst að þau komust ekki í liðið eða of miklar kröfur voru gerðar til þeirra. Þau hættu 

vegna þjálfara eða einhæfrar æfingar og að lokum voru nefndar ytri aðstæður en það 

fól í sér flutninga, litla hvatningu aðstandenda, fjárhagsástæður og meiðsli. (Þorlákur 
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Karlsson og  Ingibjörg Kaldalóns, 1994). Önnur rannsókn sem var gerð af Þórólf og 

félögum sýndi að algengasta ástæðan var sú að einstaklingarnir misstu áhugann eða 

um 24,6%, því næst komu tvær ástæður með 14% svarenda en það var að 

einstaklingur þurfti að nota tímann í annað og að þeir sem voru lakari fengu minni 

athygli. 13,3% svarenda sögðu æfingatímann vera óhentugan, 10,8% sögðu þjálfarann 

vera lélegan 9,8% lenti í meiðslum auk fleiri ástæðna (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

1994). Síðasta íslenska rannsóknin sýndi aðrar ástæður og bar þar hæst að 

„félagsskapur er ekki efldur“, þar sem fátt annað var gert en að iðka íþróttina, „of 

mikil áhersla á keppni og árangur“, „óánægja með þjálfara“, „óánægja með eigin 

getu“ þar sem þau standast ekki eigin kröfur, „meiðsli“, „of langt á æfingar“ og 

„fjárhagur“, ekki var tilgreint hversu mikið svarhlutfallið var (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, 2004). 

 Erlendar rannsóknir hafa sýnt svipaðar niðurstöður en í spænsku rannsókninni 

var einnig spurt um ástæður fyrir brottfalli. Algengasta ástæða fyrir brottfalli var 

“hafði annað að gera”, “líkaði ekki við þjálfara, “ekki nógu góð liðsheild” og “var 

ekki eins góð/góður eins og ég hefði viljað vera”.  Síður mikilvægar ástæður voru 

“líkaði ekki hvatning/verðlaun, “var of gömul/gamall” og “kynntist ekki nýjum 

vinum”.  Í þessari rannsókn voru ekki teknir fyrir áhrifaþættir eins og vinna eða nám 

sem vitað er að hefur mikil áhrif á brottfall eins og aðrar rannsóknir hafa sýnt. 

Umhverfisþættir eru því mikilvægir skýringarþættir fyrir brottfalli úr íþróttum (Olga 

o.fl., 2006).  

Rannsókn á börnum og unglingum á aldrinum 8-24 ára frá Noregi sýndi að 

helsta ástæða fyrir brottfallinu var að einstaklingarnir misstu áhugann eða í kringum 

30-45% svarenda. Þar næst sögðu um það bil 16-28% svarenda ástæðuna vera 

„enginn tími vegna náms“, og 9-15% svarenda sögðu ástæðuna vera „meiðsli“ og 

„óska eftir meiri tíma fyrir áhugamál“ (Norges Idrettsforbund, 2002). 

Samkvæmt framangreindum rannsóknum eru algengustu ástæður sem 

rannsóknirnar sýndu fram á að iðkendur hefðu hætt þátttöku vegna áhugaleysis, en 

einnig var algengt svar að þau hefðu annað að gera (tímaleysi). Aðrir þættir sem spila 

stóran þátt er félagsskapurinn, en margir hætta vegna þess að vinir eru hættir eða eru 

að hætta og svo það að félagslíf er lítið fyrir utan æfingar. 
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2.3. Rannsóknarspurningar og tilgátur 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvenær brottfall verður hjá börnum og var 

rannsóknin unnin út frá eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

  „Hvert er brottfall barna úr íþróttum yfir tímann?“ 

Tilgátan er sú að brottfall eykst með hækkandi aldri, því ætti brottfall að verða mest í 

kringum 13 – 15 ára aldur. 

Grafið var dýpra í nokkra þætti sem tengdust brottfalli úr íþróttum og því var 

rannsóknin unnin út frá tveimur undir rannsóknarspurningum:  

„Er munur á brottfalli úr einstaklings- og hópíþróttum?“  

Tilgátan er sú að meira brottfall verði úr hópíþróttum fremur en einstaklingsíþróttum 

og líklega er ástæðan sú að í hópíþróttum er valið í lið eftir getu einstaklinga.   

„Er munur á brottfalli hjá stúlkum og drengjum?“.  

Tilgátan er sú að hærra brottfall sé meðal stúlkna en drengja.  
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3. Aðferðafræði 

Þessi rannsókn var unnin í samstarfi við ÍSÍ (Íþróttasamband Íslands) og tvö 

íþróttafélög á höfuðborgarsvæðinu, Ungmennafélagið Aftureldingu í Mosfellsbæ og 

Ungmennafélagið Fjölni í Grafarvogi. Til að fá iðkendalista sem geymdur er í 

gagnagrunni ÍSÍ sem ber heitir Felix, þurfti að fá skriflegt samþykki frá 

íþróttafélögunum. Bæði félögin sýndu þessari rannsókn mikinn áhuga og óskuðu eftir 

að rannsakandi myndi kynna niðurstöður að verki loknu.  

 

3.1. Undirbúningur 

Undirbúningur hófst fljótlega haustið 2010 eftir að búið var að ákveða efni. Byrjað 

var að ákveða hvaða aldursár yrðu tekin fyrir og þá hvaða tímabil yrði skoðað. 

Aldurinn var ákveðinn út frá Felixkerfinu, hversu langt aftur það næði.  Því næst var 

farið í að velja íþróttagreinar og að lokum íþróttafélög. Knattspyrna, handknattleikur, 

frjálsíþróttir og fimleikar urðu fyrir valinu þar sem ekki voru um mörg fjölgreinafélög 

að ræða og þessar greinar voru eitt af fáum sameiginlegum greinum hjá völdum 

íþróttafélögum. Auk þess eru viðkomandi íþróttafélög svipuð að stærð. Þegar búið var 

að fá samþykki frá öllum, fór Rúna, sem er verkefnastjóri Felixkerfisins í að safna 

saman gögnum sem rannsakandinn þurfti á að halda. Því næst var farið að greina 

gögnin. 

 

3.2. Þátttakendur 

Þýðið eru allir iðkendur í Fjölni og Aftureldingu sem fædd voru á árunum 1990 – 

1994 og tóku einhvern tímann þátt í frjálsíþróttum, fimleikum, knattspyrnu eða 

handknattleik frá 7 – 15 ára aldri.  Þátttakendur voru bæði stúlkur og drengir en fjöldi 

úrtaks  voru 2.398 einstaklingar, þar af 1.033 stúlkur og 1.365 drengir, af því voru 

824 einstaklingar úr Aftureldingu og 1.574 einstaklingar úr Fjölni. Árgangur 1990 

voru 358 talsins, Árgangur 1991 voru 421 talsins, árgangur 1992 voru 479 talsins, 

árgangur 1993 voru 573 talsins og árgangur 1994 voru 567 talsins. Skiptingin í 

íþróttagreinunum voru 643 einstaklingar í einstaklingsíþróttunum og 1.756 

einstaklingar í hópíþróttunum. 
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3.3. Rannsóknaraðferð 

 Rannsóknin var unnin út frá megindlegri aðferðafræði þar sem gögn voru fengin úr 

Fjölni og Felixkerfi ÍSÍ. Iðkendalisti frá báðum félögum var rannsakaður út frá því 

hvenær brottfall verður sem mest. Einnig var iðkendalisti frá Ungmennafélaginu 

Aftureldingu borinn saman við iðkendalista Ungmennafélags Fjölnis út frá öllum 

fæðingarárunum til að sjá hvenær brottfall verður hjá viðkomandi félögum. Borið var 

saman brottfall milli stúlkna og drengja út frá íþróttafélagi auk þess var rannsakað 

brottfall annarsvegar í einstaklingsgreinum og hinsvegar í hópíþróttagreinum. 

 

3.3.1. Fjölnir og Felixkerfið 

Fjölnir er fyrsti gagnagrunnurinn sem hélt utan um íþróttaiðkun á landinu, þar sem 

iðkun var greinanleg niður á einstaklinga. Hann var starfræktur frá árinu 1994 – 2002 

(Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011). Árið 2004 tók nýr og öflugri gagnagrunnur við sem 

ber heitir Felix. Felixkerfið er viðamikill gagnagrunnur íþróttahreyfingarinnar, sem er 

samstarfsverkefni Íþróttasamband Íslands (ÍSÍ) og Ungmennafélag Íslands (UMFÍ). 

Hlutverk Felix er að halda utan um íþróttaiðkendur á Íslandi, þar sem sambandsfélög 

innan hreyfingarinnar hafa beinan aðgang að forritinu, en það er keyrt í gegnum 

Internet Explorer og Firefox og eru öllum sambandsaðilum boðið að nýta sér kerfið 

endurgjaldslaust (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2010, e.d.) 

Í Felix kerfinu er hægt að halda utan um allt íþróttastarf s.s. félagsmenn, 

iðkendahóp og aðra sem koma að starfsemi félagsins. Inn í kerfið er hægt að skrá 

mætingu iðkenda, búa til ýmsar skýrslur, prenta út kladda, halda utan um viðburði á 

æfingadagatali og ýmislegt fleira (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2010). 

Öllum sambandsaðilum ÍSÍ og UMFÍ er skylt að senda inn árlegar upplýsingar 

um félagatal, iðkendatal, stjórnar- og nefndarmenn sem og lykiltölum úr ársreikningi 

en það er gert í gegnum Felixkerfið. Þessar tölfræðiupplýsingar sem sambandsfélögin 

skila inn árlega, eru gögnin sem rannsakandinn notast við (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, e.d.) 

Felix gagnagrunnurinn er eina kerfið sem vitað er um í heiminum sem heldur 

utan um íþróttaiðkun heillar þjóðar með þeim greinanlega hætti sem hér er (Rúna H. 

Hilmarsdóttir, 2011). Þessar upplýsingar eru nauðsynlegar þar sem allar tölfræðilegar 
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upplýsingar um iðkendur í íþróttum liggja í þessum gagnagrunni og gerir 

íþróttahreyfingunni kleift að halda utan um tölfræði íþróttahreyfingarinnar (Íþrótta- 

og Ólympíusamband Íslands, e.d.). 

 

3.4. Upplýst samþykki 

Byrjað var á því að hafa samband við framkvæmdastjóra íþróttafélaganna auk 

forsvarsmanns Felixkerfisins. Þeim var kynnt út á hvað rannsóknin gengi og hvernig 

hún yrði framkvæmd auk þess hvaða upplýsingar rannsakandinn þyrfti á að halda. Í 

framhaldi af því skrifuðu þeir undir upplýst samþykki þar sem þeir samþykktu 

þátttöku í rannsókninni (sjá í viðhengi). 

 

3.5. Úrvinnsla gagna 

Gögn voru afhent í Microsoft Office Access 2007 sem tekin voru úr gagnagrunni ÍSÍ 

en voru síðan færð yfir í Microsoft Office Excel 2007, þar sem gögnin voru að mestu 

unnin. Notuð var lýsandi tölfræði þar sem hlutfall var skoðað úr frá íþróttaþátttöku og 

brottfalli barna.  
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4. Niðurstöður 

4.1. Iðkun yfir tímann 

Tafla 3. Íþróttaþátttaka barna fæddra 1990 – 1994 eftir aldri í Fjölni og Aftureldingu í 

frjálsíþróttum (FRÍ), fimleikum (FSÍ), knattspyrnu (KSÍ) og handknattleik (HSÍ). 

Aldur 7 ára 8 ára 9 ára 10 ára 11 ára 12 ára 13 ára 14 ára 15 ára 

Byrjar 365 469 469 370 322 202 104 63 38 

Halda  áfram 0 291 591 818 860 895 772 607 479 

Byrja aftur 0 0 0 25 56 40 37 24 21 

Heildarfjöldi  365 760 1060 1213 1238 1137 913 694 538 

Brottfall frá 

fyrra ári 

  20,3% 22,2% 22,8% 29,1% 27,7% 32,1% 33,5% 31,0% 

Hlutfall nýliða   61,7% 44,2% 30,5% 26,0% 17,8% 11,4% 9,1% 7,1% 

Hlutfall byrja 

aftur 

    0,0% 2,1% 4,5% 3,5% 4,1% 3,5% 3,9% 

% breyting    108% 39% 14% 2% -8% -20% -24% -22% 

 

Í töflu 3 má sjá skilgreiningu á þeim iðkendum sem byrjuðu að iðka íþróttir með 

íþróttafélögunum, einnig má sjá fjölda þeirra iðkenda sem héldu áfram að stunda 

íþróttir auk fjölda þeirra sem byrjuðu aftur að stunda íþróttir eftir a.m.k. árs hlé. 

Heildarfjöldi iðkenda fór vaxandi frá 7 - 10 ára og náði hámarki við 11 ára aldur en 

þá stunduðu 1.238 einstaklinga íþróttir í viðkomandi íþróttagreinum. Fyrir neðan 

heildarfjöldann kemur fram brottfall frá fyrra ári en það segir okkur hversu margir 

hafi hætt íþróttaiðkun frá árinu á undan, en það fer eftir því hversu margir héldu 

áfram af þeim fjölda sem var að æfa. Þar fyrir neðan er greint frá hlutfalli nýliða en 

það er hlutfall þeirra sem byrjuðu að stunda íþróttir af heildarfjöldanum. Því næst er 

greint frá hlutfalli þeirra sem voru að byrja íþróttaiðkun aftur eftir hlé og í neðsta 

dálknum er greint frá því hvort aukning varð á íþróttaþátttöku eða hvort um brottfall 

hafi verið að ræða. Allt er þetta greint eftir aldri einstaklinga en engin skil voru gerð á 

því á hvaða ári börnin voru fædd. 

 Brottfall hófst við 12 ára aldur en þá varð 8% fækkun á iðkendum frá árinu á 

undan, þó var fækkun farin að líta dagsins ljós frá 10 til 11 ára aldri en þá varð 

aukning einungis um 2%. Frá 12 til 13 ára aldri varð verulegt brottfall eða um 20% 

frá árinu á undan sem eru 224 einstaklingar. Brottfallið helst svipað frá 13 og fram til 

15 ára aldurs.   



 

35 

 

 

Mynd 7. Íþróttaþátttaka barna eftir aldri 

 

Á mynd 7 má sjá íþróttaþátttöku barna frá 7 – 15 ára aldri. Myndin sýnir sömu 

niðurstöður og lesa má í töflu 3, nema á myndrænan hátt. Þar má sjá að toppi 

íþróttaþátttöku var náð við 11 ára aldur og hófst brottfall við 12 ára aldur og jókst 

með aldrinum. 
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4.2. Breyting á iðkun eftir fæðingarári 

 

Mynd 8. Breyting á íþróttaiðkun yfir tímann eftir fæðingarári.  

 

Á mynd 8 má sjá íþróttaiðkun barna frá 7 - 15 ára aldri, en iðkuninni er skipt eftir því 

hvaða ár börnin eru fædd. Íþróttaþátttaka barna náði hámarki á mismunandi aldri eftir 

fæðingarári. 

 Iðkendum sem fæddir voru árið 1990 fjölgaði jafnt og þétt frá 7 – 10 ára aldri, 

frá 10 – 11 ára aldri jókst þátttaka einungis um 2 einstaklinga en svo varð aftur 

töluverð aukning við 12 ára aldur, en þar náði það hámarki með allt að 206 iðkendum. 

Ári eftir eða við 13 ára aldur varð töluvert brottfall, eða sem samsvarar 60 iðkendum, 

en hlutfall af því má sjá á mynd 9. Eftir það varð aukið brottfall, þó ekki jafn mikið 

og við 13 ára aldur.  

Hjá börnum sem fædd voru 1991 og 1993 nær iðkun hámarki við 11 ára aldur. 

Iðkendum í 1991 árgangi fjölgaði frá 7 – 10 ára aldri en frá 10 – 11 ára aldri varð 

gríðarleg aukning miða við hin árin eða um 89 iðkendur. Við 12 ára aldur byrjaði 

brottfall og varð það talsvert. Brottfallið náði hámarki við 14 ára aldur en þá duttu 75 

iðkendur út. Iðkendur sem fæddir eru 1993 fjölgaði ört frá 7 – 9 ára aldri, frá 9 - 11 

ára aldri hélst iðkendafjöldinn sá sami en eftir það fór að fækka iðkendum jafnt og 

þétt alveg til 15 ára aldur.  
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Hjá 1992 árgangi náði iðkendafjöldi hámarki við 10 ára aldur en þó nokkur 

fjölgun varð frá 9 - 10 ára aldri eða um 95 iðkendur. Hlutfallið má sjá á mynd 9. 

Einnig varð mikil fjölgun frá 7 - 8 ára aldri en þá fjölgaði iðkendum einnig um 95 

einstaklinga. Brottfallið var við 11 ára aldur en varð jafnt og þétt með aldrinum en þó 

mest frá 14 - 15 ára aldri. Sama er að segja um iðkendur sem fæddir eru 1994, en þar 

verður gríðarleg aukning frá 7 - 8 ára aldri og iðkendafjöldinn helst svipaður til 10 ára 

aldurs. Brottfallið hefst við 11 ára aldur en það er eins og með 1992 árganginn, 

brottfallið verður jafnt og þétt með aldrinum en þó verður þó nokkuð brottfall hjá 

iðkendum við 13 ára aldur en þá hætta 69 iðkendur að stunda íþróttir.  
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Mynd 9. Hlutfallsleg breyting á íþróttaiðkun barna yfir tímann út frá fæðingarári. 

 

Á mynd 9 má sjá sömu niðurstöðu og á mynd 8 nema hér sjáum við hlutfallslega 

breytingu. 

 Aukning verður hjá árgöngum 1990 – 1993 frá 8  til 10 ára aldurs en þá voru 

börn augljóslega að byrja íþróttaiðkun. Aftur á móti varð mesta aukningin hjá börnum 

fæddum 1994 við 9 ára aldur.  Veruleg aukning varð á íþróttaþátttöku barna fæddra 

1991 við 11 ára aldur en ári seinna varð aftur á móti þó nokkurt brottfall, mest varð 

brottfallið þó við 14 ára aldur þar sem það varð 42%.  

 Brottfallið hjá börnum fæddum 1990 varð mest við 13 og 15 ára aldur en þá 

hættu 29% iðkenda íþróttaæfingum. Eins og sjá má á mynd 9 varð gríðarleg aukning 

eða um 232% við 8 ára aldur hjá börnum fæddum 1992, en brottfallið varð mest við 

15 ára aldur eða um 30%. Hjá  árgangi 1993 var þátttakan mest við 8 og 9 ára aldur 

en þátttakan hélst óbreytt til 11 ára þar sem brottfallið varð jafnt og þétt þar til þau 

höfðu náð 14 ára aldri en þá fækkaði um 35% iðkenda, að sama skapi fækkaði þeim 

aftur um 25% við 15 ára aldur. Íþróttaþátttaka barna í 1994 árgangi varð mjög 

stígandi frá 8 til 15 ára aldri þó varð áberandi mesta brottfallið hjá þessum árgangi við 

13 ára aldur en þá hættu 31% iðkenda. Árgangar 1990 og 1994 hættu því fyrr að 

stunda íþróttir miðað við hina árgangana. 
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4.3. Breyting á iðkun eftir íþróttagreinum  

 

Mynd 10. Töluleg breyting á íþróttaiðkun barna yfir tímann út frá íþróttagrein. 

 

Eins og sjá má á mynd 10 eru hópíþróttirnar, knattspyrna (KSÍ) og handknattleikur 

(HSÍ) vinsælustu greinarnar, þó byrjuðu fáir að stunda handknattleik við 7 ára aldur 

en það jókst svo á aldrinum 8 og 9 ára.  Knattspyrna (KSÍ) var þó lang fjölmennasta 

íþróttagreinin en alls höfðu 1.300 einstaklingar langt stund á knattspyrnu einhvern 

tímann frá 7 - 15 ára aldri. 

 Í öllum íþróttagreinum nema frjálsíþróttum (FRÍ) náði íþróttaþátttakan 

hámarki við 11 ára aldur og fór svo minnkandi með árunum, en íþróttaþátttaka náði 

hámarki við 10 ára aldur í frjálsíþróttum en þá voru 168 einstaklingar skráðir. Fjöldi 

þátttakenda í knattspyrnu (KSÍ) við 11 ára aldur voru 708, í handknattleik (HSÍ) voru 

þeir 247 og í fimleikum voru þátttakendur 127 talsins.  
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Mynd 11. Hlutfallsleg breyting á íþróttaiðkun barna yfir tímann út frá íþróttagrein. 

 

Á mynd 11 má sjá gríðarlega fjölgun í handknattleik frá 7 til 8 ára aldri en iðkendum 

hafði fjölgað úr 11 einstaklingum í 72 eins og sjá má á mynd 10 sem samsvarar 555% 

hækkun. Mikil fjölgun varð í öllum íþróttagreinum við 8 ára aldur, en við 9 ára aldur 

var lítil fjölgun frá árinu á undan í knattspyrnu (KSÍ) og í fimleikum (FSÍ), en aftur á 

móti varð yfir 100% fjölgun í frjálsíþróttum (FRÍ) og handknattleik (HSÍ).  

Mesta brottfallið í frjálsíþróttum varð við 15 ára aldur en þá hættu 21% 

einstaklingar iðkun. Í fimleikum (FSÍ) var brottfallið jafnt og þétt frá 13 til 15 ára 

aldri en í kringum 20% af hópnum hætti árlega á tímabilinu. Í handknattleik (HSÍ) er 

sama að segja, brottfallið dreifðist frá 13 - 15 ára aldri frá 20% og upp í 23% við 15 

ára aldur. Í knattspyrnu (KSÍ) var brottfallið mest við 14 ára aldur en þá hættu 30% 

einstaklingar að stunda íþróttina. Aftur á móti varð einnig talsvert brottfall við 15 ára 

aldur en þá hættu 25% af hópnum.  

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

125%

150%

175%

200%

225%

250%

275%

300%

8 ára 9 ára 10 ára 11 ára 12 ára 13 ára 14 ára 15 ára

FRÍ

FSÍ

HSÍ

KSÍ

555% 



 

41 

 

 

Mynd 12. Töluleg breyting á íþróttaiðkun barna yfir tímann út frá einstaklings- og 

hópíþrótt. 

 

Eins og sjá má á mynd 12, eru mun fleiri sem iðkuðu hópíþróttir en 

einstaklingsíþróttir. Íþróttaþátttaka náði hámarki við 10 ára aldur í 

einstaklingsíþróttunum en þá voru 296 einstaklingar að iðka íþróttirnar. Aftur á móti 

náði íþróttaþátttaka hámarki við 11 ára aldur í hópíþróttum en þá iðkuðu 960 

einstaklingar íþróttirnar. 
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Mynd 13. Hlutfallsleg breyting á íþróttaiðkun barna yfir tímann út frá einstaklings- 

og hópíþrótt. 

 

Á mynd 13 má sjá þá hlutfallslegu breytingu sem átti sér stað við íþróttaiðkun barna í 

einstaklings- og hópíþrótt. Veruleg aukning varð bæði hjá einstaklings- og 

hópíþróttum við 8 ára aldur og sama var að segja við 9 ára aldur en þá jókst þátttaka í 

báðum tegundum greinar um tæplega 40%.  

 Brottfall hófst fyrr í einstaklingsíþróttunum en 6% iðkenda hættu við 11 ára 

aldur en brottfall í hópíþróttunum hófst við 12 ára aldur. Mun meira brottfall varð í 

einstaklingsíþróttunum miða við í hópíþróttunum út öll árin. Mesta brottfall átti sér 

stað við 15 ára aldur í einstaklingsíþróttunum en þá hættu 31% iðkenda. Aftur á móti 

varð mesta brottfallið við 14 ára aldur í hópíþróttunum en þá hættu 22% iðkenda.  
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Mynd 14. Breyting á íþróttaiðkun stúlkna yfir tímann út frá íþróttagrein. 

 

Á mynd 14 má sjá breytingu á íþróttaþátttöku stúlkna frá 7 til 15 ára aldri. Þar má 

greina að fjölmennasta greinin var knattspyrna, þar á eftir fimleikar, svo frjálsíþróttir 

og að lokum handknattleikur.  

 Íþróttaþátttaka náði hámarki við 11 ára aldur í báðum hópíþróttagreinunum. Í 

knattspyrnu var iðkendafjöldi þó svipaður við 10 og 11 ára aldur en þá stunduðu 242 

stúlkur íþróttina. Aftur á móti í handknattleik þá var íþróttaþátttaka mest við 11 ára 

aldur eða 87 stúlkur, en sama og með knattspyrnuna, þá var þátttakan svipuð frá 9 og 

til 12 ára aldurs en eftir það fór að fækka í hópnum. Í frjálsíþróttum var hópurinn 

fjölmennastur við 10 ára aldur þar sem 105 stúlkur tóku þátt og sama er að segja með 

frjálsíþróttir og hinar greinarnar að svipaður fjöldi hélst frá 9 til 10 ára, eftir það varð 

örlítil fækkun við 11 ára aldur og sá fjöldi hélst sá sami til 12 ára aldur og sama 

gerðist við 13 – 14 ára aldur. Í fimleikum fjölgaði ört að 9 ára aldri, þá kom stöðnun í 

hópinn þar sem svipaður fjöldi hélst allan tímann þar til stúlkurnar urðu 12 ára, en þá 

fór að bera á fækkun í hópnum, þó varð örlítil fækkun frá 11 til 12 ára aldri en þó 

einungis um 10 stúlkur.  
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Mynd 15. Hlutfallsleg breyting á brottfalli stúlkna yfir tímann út frá íþróttagrein. 

 

Á mynd 15 má sjá þá hlutfallslegu breytingu sem átti sér stað við íþróttaiðkun stúlkna 

í 4 íþróttagreinum; tveimur hópíþróttum og tveimur einstaklingsíþróttum, en það eru 

knattspyrna (KSÍ), handknattleikur (HSÍ), frjálsíþróttir (FRÍ) og fimleikar (FSÍ).  

Veruleg aukning varð í öllum íþróttagreinum við 8 ára aldur og í 

handknattleik, knattspyrnu og frjálsíþróttum við 9 ára aldur.  

Í knattspyrnu varð brottfallið mest í kringum 14 ára aldur en þá hættu 28% 

stúlkna úr íþróttinni, aftur á móti varð svipað brottfall við 13 og 15 ára aldur eða um 

23%. Í handknattleik varð mesta brottfallið við 13 og 15 ára aldur en þá hættu 27% og 

29% stúlkna íþróttaiðkun. Í frjálsíþróttum varð brottfallið mest við 13 ára aldur en þá 

hættu 19% stúlkna íþróttaiðkun. Í fimleikum varð 24% brottfall við 14 ára aldur en 

það var mesta brottfall sem varð. Aftur á móti hættu 18% stúlkna íþróttaiðkun við 13 

og 15 ára aldur. 
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Mynd 16. Breyting á íþróttaiðkun drengja yfir tímann út frá íþróttagrein. 

 

Á mynd 16 má sjá íþróttaiðkun drengja frá 7 - 15 ára aldri þar sem iðkunin var 

rannsökuð út frá íþróttagrein sem drengirnir iðkuðu. Hér má sjá líkt og hjá stúlkunum 

(mynd 14) að knattspyrna (KSÍ) er lang vinsælasta íþróttagreinin, þar á eftir  var 

handknattleikur (HSÍ) svo frjálsíþróttir (FRÍ) og fimleikar (FSÍ) reka lestina með 

fæsta iðkendur.  

 Íþróttaþátttakan náði alltaf hámarki við 11 ára aldur. Í fimleikunum var 

þátttakan mjög svipuð frá 8 ára aldri og fram til 12 ára aldurs, en þá fækkaði örlítið. 

Mesta brottfallið var þó í kringum 15 ára aldur. Í knattspyrnu jókst þátttakan frá 7 - 8 

ára umtalsvert eða um 163 drengi, aftur á móti minnkaði hún örlítið aftur en tók við 

sér á ný alveg að 11 ára aldri. Fækkun varð þó nokkur milli ára en brottfallið varð 

mest í kringum 14 ára aldur en tölfræðilegt brottfall má sjá á mynd 17. Í 

handknattleik (HSÍ) varð mikil aukning frá 8 - 9 ára aldri en svo varð aukning 

þátttakenda stígandi til 11 ára aldurs, þá fór þátttakan að minnka á svipaðan hátt og 

hún jókst, með stíganda. Í frjálsíþróttum varð þátttakan mest við 11 ára aldur líkt og 

greint var frá hér að ofan en sama er að segja með frjálsíþróttir og handknattleik að 

þátttaka jókst jafnt og þétt milli ára að 11 ára aldri en þá fór að fækka jafnt og þétt en 

mesta brottfallið varð um 15 ára aldur.   
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Mynd 17. Hlutfallsleg breyting á brottfalli drengja yfir tímann út frá íþróttagrein. 

 

Á mynd 17 má sjá breytingu á íþróttaþátttöku drengja líkt og sjá má á mynd 16 hér að 

ofan, nema hér er skýrt út hlutfall þátttakenda í þessum 4 íþróttagreinum. 

Íþróttaþátttaka drengja jókst í öllum íþróttagreinum við 8 ára aldur en þó umtalsvert 

mest í fimleikum (FSÍ) og handknattleik (HSÍ). Við 9 ára aldur jókst þátttaka í 

handknattleik og frjálsíþróttum þó nokkuð og örlítið í fimleikum, hins vegar varð 

örlítil fækkun í knattspyrnu.  

 Brottfall varð mest í knattspyrnu við 14 ára aldur en þá hættu 31% drengja úr 

íþróttinni að sama skapi varð 25% brottfall við 15 ára aldur. Í handknattleik (HSÍ) 

varð brottfallið mest í kringum 13 og 14 ára aldur en þá hættu 21% og 22% drengja í 

íþróttinni. Í frjálsíþróttum varð afgerandi mesta brottfallið við 15 ára aldur en þá 

hættu 31% drengja úr íþróttinni. Í fimleikum kom öðruvísi munstur út úr 

íþróttaþátttökunni þar sem 12% drengja hættu við 10 ára aldur, ári eftir jókst 

iðkendafjöldi um 9 % en eftir það fór að fækka í hópnum og mesta brottfallið varð 

um 13 ára aldur en þá hættu 25% drengja í íþróttinni, að sama skapi hætti 25% 

iðkenda við 15 ára aldur. 
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4.4. Breyting á iðkun eftir kyni  

 

Mynd 18. Samanburður á iðkun drengja og stúlkna yfir tímann. 

 

Á mynd 18 má sjá að mun færri stúlkur stunduðu íþróttir á móti drengjum en 43% 

(n=1034) stúlkna stunduðu íþróttir einhvertímann frá 7 til 15 ára aldri á móti 57% 

(n=1366) drengja. 

 Íþróttaþátttaka jókst nokkuð, bæði hjá stúlkum og drengjum á aldrinum frá 7 

til 9 ára. Íþróttaþátttaka náði hámarki við 10 ára aldur hjá drengjum en þá iðkuðu 737 

drengir skipulagðar íþróttir með íþróttafélögunum. Aftur á móti náði íþróttaþátttaka 

hámarki við 11 ára aldur hjá stúlkum en þá iðkuðu 527 stúlkur skipulagðar íþróttir. 

Töluvert brottfall varð við 13 ára aldur hjá drengjum en þeim fækkaði um 149 

einstaklinga. Brottfall hjá stúlkum varð mest við 14 ára aldur en þá hættu 119 stúlkur 

í íþróttum og sama er að segja við 15 ára aldur, þá fækkaði þeim um 94 einstaklinga. 
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Mynd 19. Samanburður á hlutfallslegri breytingu á íþróttaiðkun drengja og stúlkna 

yfir tímann.  

 

Mynd 19 sýnir sama og mynd 18 nema hlutfallslegan mun á brottfalli drengja og 

stúlkna frá 8 - 15 ára aldri.  Við 8 ára aldur fjölgaði stúlkum um 154% á meðan 

drengjum fjölgaði um 90%. Meiri hlutfallsleg fjölgun varð hjá stúlkum fram til 11 ára 

aldurs miða við hjá drengjum. Brottfall drengja varð meira frá 11 til 13 ára aldurs en 

aftur á móti varð brottfall stúlkna meira við 14 og 15 ára aldur. Við 14 ára aldur hættu 

29% stúlkna í íþróttum og sama er að segja við 15 ára aldur en þá hættu enn fleiri 

stúlkur  eða um 32%. Mesta brottfall drengja varð við 13 ára aldur en þá hættu 23% 

drengja úr skipulögðum íþróttum en brottfall varð ekki eins mikið við 14 og 15 ára 

aldur hjá drengjum eins og hjá stúlkum, en 20% drengja hættu við 14 ára aldur og 

16% drengja við 15 ára aldur. 
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4.5. Breyting á iðkun eftir íþróttafélagi 

 

Mynd 20. Samanburður á íþróttaiðkun barna yfir tímann út frá íþróttafélagi.  

 

Eins og sjá má á mynd 20 voru hlutfallslega fleiri þátttakendur frá Ungmennafélaginu 

Fjölni heldur en frá Ungmennafélaginu Aftureldingu, en samanlagður fjöldi 

þátttakenda frá 7 til 15 ára aldri var 825 einstaklingar úr Aftureldingu en 1.575 

einstaklingar úr Fjölni. 

 Mikil aukning varð bæði í Aftureldingu frá 7 ára aldri til 9 ára og hjá Fjölni 

frá aldrinum 7 til 10 ára. Mesta íþróttaþátttaka í Fjölni varð við 11 ára aldur og eftir 

það fór iðkendum að fækka hratt. Í Aftureldingu varð iðkendafjöldi mestur við 10 ára 

aldur en þó hélst hann svipaður frá 9 til 11 ára aldri, eftir það fór að fækka í 

iðkendahópnum. Ekki var eins mikið hlutfallslegt brottfall í Aftureldingu líkt og 

gerðist í Fjölni.  
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Mynd 21. Samanburður á hlutfallslegri breytingu á íþróttaiðkun barna yfir tímann út 

frá íþróttafélagi. 

 

Á mynd 21 má sjá svipað og á mynd 20 nema hér er skýrt frá tölfræðilegri breytingu 

á íþróttaiðkun einstaklinga úr íþróttafélögunum tveimur. Eins og sagt var frá við 

mynd 20 jókst þátttaka í báðum félögum við 8 til 9 ára aldur og við 10 ára aldur hjá 

Fjölni. 

 Brottfall varð mest hjá Fjölni við 14 ára aldur en þá varð brottfallið 27%. 

Einnig fækkaði hópnum um 21% við 13 ára aldur og 25% við 15 ára aldur. Í 

Aftureldingu varð brottfall jafn mikið við 13, 14 og 15 ára aldur en þá nam það 17% 

af iðkendahópnum.  
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Mynd 22. Samanburður á íþróttaiðkun drengja og stúlkna í Aftureldingu.  

 

Á mynd 22 má sjá mun á þátttöku stúlkna og drengja í Aftureldingu þar sem 

drengjum fjölgaði ört við 7 til 9 ára aldur en eftir það fór að verða brottfall hjá þeim. 

Aftur á móti varð ör fjölgun hjá stúlkum við 7 til 9 ára aldur en svo hægðist á upp að 

11 ára aldri. Við 11 ára aldur varð þátttaka stúlkna mest en þá iðkuðu 165 stúlkur 

skipulagðar íþróttir í Aftureldingu. Þátttaka varð mest hjá drengjum við 9 ára aldur en 

þó munaði litlu á þátttöku við 9 og 10 ára aldur. 

Eftir 10 ára aldur hjá drengjum fór að bera á brottfalli, en mesta brottfallið átti 

sér stað við 13 ára aldur en þá hættu 33 drengir frá árinu áður. Hjá stúlkum var sama 

að segja, lítið brottfall varð hjá hópnum fyrsta árið eða frá 11 til 12 ára aldri, en mesta 

brottfallið átti sér stað við 14 og 15 ára aldur en þá hættu 27 stúlkur úr hópnum.  
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Mynd 23. Hlutfallslegur samanburður á íþróttaþátttöku drengja og stúlkna í 

Aftureldingu. 

 

Á mynd 23 má sjá hlutfallslega breytingu sem átti sér stað við íþróttaþátttöku 

kynjanna. Eins og myndin sýnir varð mikil aukning á íþróttaþátttöku kynjanna við 8 

ára aldur en þá fjölgaði drengjum um 121% og stúlkum um 162%. Enn varð talsverð 

fjölgun á hópnum við 9 ára aldur en hjá drengjum fjölgaði í hópnum um 25% en 

stúlkum nánast um helming eða 44% frá árinu á undan. Við 10 ára aldur fór drengjum 

að fækka og fækkaði með tímanum en enn voru að bætast við þátttakendur við hóp 

stúlkna en þó einungis um 8%.  

 Mesta brottfall drengja var við 13 ára aldur en þá hættu 18% drengja út úr 

skipulögðum íþróttum, en eftir það fram að 15 ára aldri varð fækkun ekki eins mikil. 

Hjá stúlkum var brottfallið mjög stígandi en það náði mest frá 13 til 15 ára aldri. 

Mesta brottfallið varð við 15 ára aldur þar sem 26% stúlkna hættu íþróttaiðkun. 

 Eins og sjá má á mynd 23 varð meira brottfall hjá stúlkum heldur en drengjum 

í prósentum talið, þar sem mesta brottfall drengja var 18% en stúlkna 26%.  
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Mynd 24. Samanburður á íþróttaþátttöku drengja og stúlkna í Fjölni. 

 

Á mynd 24 má sjá tölulegt brottfall kynjanna frá 7 til 15 ára aldri í Fjölni. Fleiri 

drengir stunduðu skipulagðar íþróttir á móti stúlkum. Íþróttaþátttaka var að aukast 

lengur hjá stúlkum heldur en drengjum en íþróttaþátttaka náði hámarki hjá drengjum 

við 10 ára aldur en þá iðkuðu 516 einstaklingar skipulagðar íþróttir með Fjölni en 

svipuð þátttaka var við 11 ára aldur þar sem einungis fækkaði um 4 einstaklinga. Hjá 

stúlkum náði þátttakan toppi við 11 ára aldur en þá voru 362 stúlkur að stunda 

skipulagðar íþróttir með Fjölni.  

 Brottfallið varð mest hjá drengjum við 13 ára aldur en þá hættu 116 iðkendur í 

skipulögðum íþróttum, en eftir það varð brottfallið stígandi niður á við. Hjá stúlkum 

varð mesta brottfallið við 14 og 15 ára aldur þar sem stúlkum fækkaði um 92 

einstaklinga við 14 ára aldur en 67 einstaklinga við 15 ára aldur en þá var hópurinn 

líka farinn að verða minni.  
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Mynd 25. Hlutfallslegur samanburður á íþróttaþátttöku drengja og stúlkna í Fjölni. 

 

Á mynd 25 má greina hlutfallslega breytingu á íþróttaþátttöku kynjanna frá 8 til 15 

ára aldri hjá Fjölnir. Eins og mynd 24 sýnir, fjölgaði stúlkum mjög ört frá 8 til 10 ára 

aldri. Við 8 ára aldur fjölgaði þeim um 150%, við 9 ára aldur fjölgaði þeim um 

rúmlega helming eða 53% og við 10 ára aldur fjölgaði þeim um 29%. Hjá drengjum 

var sama að segja en fjölgunin varð þó ekki jafn mikil eins og hjá stúlkum. Við 8 ára 

aldur fjölgaði drengjum um 75%, við 9 ár aldur fjölgaði þeim um 39% og við 10 ára 

aldur fjölgaði þeim um 16%. Stúlkum hélt áfram að fjölga við 11 ára aldur en drengir 

héldu sama fjöldanum.  

 Mesta brottfallið hjá drengjum varð við 13 ára aldur en þá hættu 25% drengja, 

við 14 ára aldur varð svipað brottfall en þó aðeins minna eða um 23%, því var mesta 

brottfall drengja í Fjölni við 13 og 14 ára aldur. Hjá stúlkum varð brottfallið svipað 

við 14 og 15 ára aldur en við 14 ára aldur varð brottfallið 32% og við 15 ára aldur 

varð brottfallið 35%. 

 Mun meira brottfall varð hjá stúlkum heldur en drengjum í Fjölni, en brottfall 

stúlkna var 10% meira en drengja, þar sem mesta brottfall hjá drengjum var 25% en 

hjá stúlkum 35%. 
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5. Umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna íþróttaiðkun og brottfall barna úr 

íþróttum með það að markmiðið að rannsaka hvenær brottfall á sér stað. Hér verður 

fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman við fyrri rannsóknir en 

einnig verða vangaveltur um ástæður brottfalls o.fl.  

 

5.1. Íþróttaþátttaka og brottfall yfir tímann 

Niðurstöður sýndu að íþróttaiðkun náði hámarki við 11 ára aldur og íþróttaiðkun er 

mest í kringum 10 – 12 ára aldur en það er svipað og niðurstöður í öðrum 

rannsóknum hafa sýnt (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2009; Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011; 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2004).  

 Aukning varð á íþróttaþátttöku fram til 11 ára aldur en eftir það varð brottfall. 

Mesta brottfallið mátti sjá við 14 – 15 ára aldur og stenst því rannsóknar tilgátan sem 

sett var fram í upphafi. Á þessum tíma hættu u.þ.b. 22% iðkenda. Unglings aldurinn 

er mjög viðkvæmur aldur fyrir brottfalli og er það mikið áhyggjuefni sem vert er að 

huga að, þar sem íþróttaiðkun hefur ákveðið forvarnagildi. Rannsóknir hafa sýnt að 

þeir sem stunda íþróttir eiga í minni hættu á að leiðast út í ávanabindandi efni 

(Department of Health, 2004a, 2004b; Landlæknisembættið, 2002; Pate o.fl., 2000; 

Roberts o.fl., 2004). Einnig hafa rannsóknir sýnt að sú samvera sem á sér stað í 

skipulögðum íþróttum gerir það að verkum að barnið þjálfast í mannlegum 

samskiptum, það styrkir sjálfsaga og sjálfstraust, minnkar kvíða og streitu,  stuðlar að 

persónulegum metnaði og skapar hópkennd (Department of Health, 2004a; Gígja 

Gunnarsdóttir, 2010; Kolbrún Baldursdóttir, 2007; Landlæknisembættið, 2002). 

Mikil afrekstenging hefur verið í íþróttafélögunum, þá sérstaklega í eldri 

flokkum sem leiðir til meira brottfalls þar sem iðkendur eru að hætta vegna ýmissa 

ástæðna, til dæmis má nefna að; þau eru ekki valin í liðið, æfingar eru orðnar of 

erfiðar, óánægja með eigin getu og margt fleira (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 

2004, e.d.). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að mesta brottfallið átti sér stað við 

14 og 15 ára aldur og má tengja þessa afreksstefnu við þann aldur. Aftur á móti hefur 

þetta minna að segja hjá yngri iðkendum þar sem alvaran er ekki orðin eins mikil og 

vægi leiks er enn til staðar, en ástæðan fyrir brottfallinu á þeim aldri má rekja til þess 

að iðkendur missa áhugann á íþróttinni.  Það getur bent til þess að barnið er ekki að 
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æfa íþrótt sem það hefur áhuga fyrir (Allander o.fl., 2006; Viðar Halldórsson, 2006).  

Íþróttafélagið Fylkir hóf fyrir nokkrum árum áhugamannaæfingar í knattspyrnu sem 

fólust í því að bjóða unglingum, sem vildu ekki æfa eins oft í viku og afrekssviðið 

gerir að koma og spila knattspyrnu 2 - 3 sinnum í viku. Þetta getur stuðlað að því að 

iðkendur hætta síður í íþróttum. Hefur þetta reynst vel og eru mörg önnur félög í 

landinu að íhuga að gera slíkt hið sama, sem er mikil framför. Aftur á móti mættu 

fleiri íþróttagreinar taka þetta upp þar sem fjölmarga einstaklinga langar að æfa 

íþróttagreinar án þess að hafa afrek að leiðarljósi, heldur einungis til að fá 

hreyfinguna og félagsskapinn, þar sem það hentar ekki öllum að stunda lyftingar í 

líkamsræktarstöðum. 

 Íþróttaþátttaka og brottfall í íþróttafélögunum tveimur er gjörólík þar sem 

mikil aukning varð frá 8 til 10 ára aldri í Fjölni og sama var að segja um brottfallið en 

mesta brottfall átti sér stað við 14 og 15 ára aldur. Aftur á móti varð mikil aukning 

við 8 ára aldur hjá Aftureldingu og örlítil aukning við 9 ára aldur en frá 10 - 12 ára 

aldri varð stöðnun þar sem iðkendahópurinn helst svipaður allan tíman. Sama er að 

segja með Aftureldingu að brottfall verður jafnt og þétt frá 13 til 15 ára aldri. Það sem 

kom mest á óvart var hversu mikið stökk var á milli ára hjá Fjölni, bæði þegar 

aukning og brottfall varð á iðkun. Aftur á móti var íþróttaiðkun og brottfall meira 

jafnara hjá Aftureldingu (sjá mynd 20 og 21). 

 

5.2. Íþróttaþátttaka og brottfall eftir fæðingarári 

Íþróttaþátttaka barna og unglinga hefur breyst með tímanum en breytingin felur í sér 

að börn byrja að stunda íþróttir fyrr heldur en þekktist hér áður fyrr (Svandís Nína 

Jónsdóttir o.fl., 2009; Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2006). Það má sennilega 

rekja til þess að starfræktir eru nú víða íþróttaskóla þar sem börn geta byrjað að 

stunda íþróttir frá 2 ára aldri og alveg upp í 7 til 8 ára aldur áður en sérhæfing á sér 

stað en þá ætti einstaklingur að vera búinn að kynnast ýmsum íþróttum og vita að 

hverju hann gengur (Rúnar Vilhjálmsson, 2006). Einnig hafa sveitarfélögin veitt 

styrki í formi niðurgreiðslna til foreldra en það getur haft áhrif á fjölgun iðkenda í 

íþróttafélögum (Jóhann Gunnar Sigmarsson, e.d.; Þórdís Lilja Gísladóttir, 2006) en 

rannsóknir hafa sýnt að ein af ástæðum fyrir brottfalli barna er kostnaður (Margrét 

Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009; Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2009). Niðurstöður 
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sýndu að börn sem eru fædd 1990 og 1991 voru að hefja íþróttaiðkun smátt og smátt 

frá 8 til 11 ára aldri á meðan íþróttaiðkun barna fædd 1993 og 1994 jókst mikið við 8 

og 9 ára aldur og örugglega fyrr nema niðurstöður náðu ekki yfir yngstu árin. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við rannsókn sem Rúna gerði á börnum fædd 1990 og 

1995 en þar kom fram að börn fædd 1990 voru að byrja íþróttaiðkun 1,2 árum seinna 

en börn fædd 1995 (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011).   

Samkvæmt niðurstöðum var brottfall svipað yfir öll fæðingarárin en mesta 

brottfallið átti sér stað við 14 og 15 ára aldur. 

 

5.3. Íþróttaþátttaka og brottfall eftir kyni 

Eldri rannsóknir hafa sýnt að brottfall stúlkna virðist töluvert meira en brottfall 

drengja (Þorlákur Karlsson og  Ingibjörg Kaldalóns, 1994; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 

2000). Þetta gæti þó hafa breyst þar sem íþróttaþátttaka stúlkna hefur aukist 

gríðarlega undanfarin ár (Duke o.fl., 2003; Eiðsdóttir o.fl.,  2008; Laakso o.fl., 2008; 

Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011). Aftur á móti hafa rannsóknir sýnt að brottfall stúlkna 

verður mun fyrr en brottfall drengja en ekki hafa verið rannsakaðar hvaða ástæður 

liggja að baki (Duke o.fl., 2003; Eiðsdóttir o.fl., 2008; Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011). 

Niðurstöðum rannsakanda ber ekki saman við niðurstöður fyrri rannsókna þar sem 

brottfall drengja byrjaði fyrr en brottfall stúlkna eða við 11 ára aldur á meðan brottfall 

stúlkna hófst við 12 ára aldur. Aftur á móti varð brottfall drengja meira fram að 13 ára 

aldri en við 14 og 15 ára aldur varð brottfallið þó nokkuð meira hjá stúlkum, þó ber 

að varast að einungis var verið að rannsaka tvö íþróttafélög.  

  Meiri sveiflur urðu í íþróttaiðkun stúlkna heldur en drengja en íþróttaþátttaka 

þeirra jókst mun meira en drengja. Aftur á móti voru drengir mun fjölmennari við 7 

ára aldur, en ástæðan gæti legið á bak við það að drengir voru að hefja íþróttaiðkun 

fyrr en stúlkur. Þar sem íþróttaþátttaka stúlkna var að aukast mun meira en drengja 

allt fram til 11 ára aldurs. 
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5.4. Íþróttaþátttaka og brottfall eftir íþróttagreinum 

Í þessum fjórum íþróttagreinum; knattspyrnu, handknattleik, frjálsíþróttum og 

fimleikum má sjá á niðurstöðum að brottfall varð umtalsvert meira í 

einstaklingsíþróttunum tveimur samanborið við í hópíþróttunum, en þetta hrekur 

rannsóknartilgátuna sem sett var fram í upphafi rannsóknar. Aftur á móti sýndu 

rannsóknir að aukin þátttaka varð í hópíþróttunum en farið var að bera á brottfalli í 

einstaklingsíþróttunum (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2010; Álfgeir L. Kristjánsson o.fl., 

2006).  

Mesta brottfall mátti greina í knattspyrnu en minnsta brottfall í frjálsíþróttum. 

Þetta stangast á við fyrri rannsóknir þar sem rannsókn Rúnu sýndi fram á að minnsta 

brottfall væri í knattspyrnu og mesta brottfall í fimleikum (Rúna H. Hilmarsdóttir, 

2011). Þegar brottfall í ákveðnum íþróttagreinum var skoðað út frá kyni, komu sömu 

niðurstöður fram hjá báðum kynjum. Brottfall var mest í knattspyrnu og minnst í 

fimleikum hjá stúlkum en í frjálsíþróttum hjá drengjum. Ástæðan gæti legið í því að 

iðkendur í knattspyrnu voru meiri en helmingi fleiri en iðkendur í öðrum 

íþróttagreinum hjá drengjum, og hjá stúlkum eru iðkendur í knattspyrnu helmingi 

fleiri á aldursbilinu frá 9 til 13 ára (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2009; Rúna H. 

Hilmarsdóttir, 2011).  Ástæðan gæti einnig verið sú að margir prófa knattspyrnu þar 

sem hún er vinsælasta íþrótt á landinu í dag og megináhersla er lögð á knattspyrnu í 

íslensku íþróttalífi (Viðar Halldórsson, 2005). Börn fylgja vinum sínum eftir og fara 

þar af leiðandi að prófa að iðka íþróttina vegna þess að vinir iðka hana. Önnur 

ástæðan gæti verið sú að í dag eru flokkarnir orðnir gríðarlega stórir og oft á tíðum 

einungis 2 þjálfarar með 30 - 40 manna hóp, því getur brottfallið verið vegna þess að 

einstaklingur er ekki valinn í liðið þar sem skipt er eftir getu eða börn fá ekki að spila 

með besta vini eða félaga (Rúnar Vilhjálmsson, 2006). 

 Iðkendafjöldi var mestur í hópíþróttunum þegar litið er til samanlagðrar talna 

kynjanna en íþróttaiðkun drengja var áberandi mest í hópíþróttunum og áberandi 

minnst í fimleikum. Íþróttaþátttaka stúlkna var einnig áberandi mest í knattspyrnu en 

þar á eftir komu einstaklingsíþróttirnar fimleikar og frjálsíþróttir með svipaðan 

iðkendafjölda. Stenst þetta ekki alveg við fyrri rannsóknir þar sem þær sýna að 

knattspyrna er vinsælust og þar á eftir koma fimleikar, síðan handknattleikur og 

frjálsíþróttir reka lestina (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2009, 2010; Rúna H. Hilmarsdóttir, 

2011). Aftur á móti sýndu tvær íslenskar rannsóknir sömu niðurstöðu og hér er lýst, 
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að hópíþróttir séu vinsælli en einstaklingsíþróttir (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 

2009; Rúna H. Hilmarsdóttir, 2011). Kemur þetta ekki á óvart þar sem knattspyrna er 

algengasta og vinsælasta íþrótt í heimi (Ulrika Andersson, 2002). 

 Niðurstöður rannsakanda sýnir að drengir eru meira áberandi í hópíþróttum en 

einstaklingsíþróttum, en aftur á móti eru stúlkur meira áberandi í 

einstaklingsíþróttunum þó þátttaka í knattspyrnu sé mikil en þetta ber saman við 

rannsóknir hér á landi (Eiðsdóttir o.fl., 2008; Rúna H. Hilmarsdóttir, 2009). 

 

5.5. Styrkleikar og veikleikar rannsóknar  

Þegar unnið er að svona viðamiklum verkefnum þá eru alltaf þættir sem spila inn sem 

geta haft áhrif á rannsóknina. Rannsóknin hefur nokkra veikleika en það eru þættir 

sem rannsakandinn hefur kannski ekki tök á að hafa áhrif á.  

Styrkleiki rannsóknar er sá að gögn voru fengin úr svokölluðu Felixkerfi líkt 

og skýrt var frá í aðferðafræðikaflanum, en með því að fá tölur úr þessu kerfi er hægt 

að fá nákvæmar tölur sem endurspegla þátttöku iðkenda yfir tiltekinn tíma. 

Felixkerfið er virkilega gott og öflugt kerfi sem sér um að halda saman öllum gögnum 

um íþróttaiðkun landsmanna. Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands sér um þetta forrit 

en íþróttaiðkun landsmanna er hægt að rekja aftur til ársins 1994 þar sem iðkun hvers 

og eins er skráð á hans kennitölu (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, e.d.).  

Veikleikinn er sá að þeir sem skrá inn í kerfið eru þjálfarar og stjórnarmenn 

íþróttafélaganna, því liggur ábyrgðin hjá þeim að þeir skili inn réttum iðkendatölum, 

sem sagt taki þá út sem hættir eru að iðka og bæti þeim við sem hafa byrjað 

íþróttaiðkun. Misjafnt er hversu ábyrgðarfullir einstaklingar eru við að skrá 

iðkendatölur inn, því skiptir miklu máli að þeir hafi metnað fyrir því sem þeir eru að 

gera. 

Annar þáttur sem getur haft áhrif á niðurstöður rannsóknar er að ekki er vitað 

um virkni einstaklinga eða hversu oft þeir æfa í viku eða í mánuði heldur eru þeir 

einungis skráðir iðkendur tiltekið iðkendaár.  

Þriðji þátturinn sem getur haft áhrif er að ef iðkendur flytja sig frá einni 

íþróttagrein í aðra eða flytja sig frá einu íþróttafélagi til annars þá kemur það ekki 

fram þar sem tölurnar sýna að einstaklingur sé hættur íþróttaiðkun.  
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 Fjórði þáttur er sá að ekki er stuðst við ályktunartölfræði og því ekki hægt að 

yfirfæra niðurstöður á undirliggjandi þýði.  

 

5.6. Frekari rannsóknir 

Gera mætti frekari rannsókn á mun á brottfalli milli einstaklingsíþrótta og hópíþrótta 

og skoða hvaða ástæður gætu legið að baki. Einnig væri vert að skoða brottfall á 

unglingsárunum, sem sagt frá aldrinum 14 til 20 ára, þar sem fáar íslenskar 

rannsóknir sýna slíkar niðurstöður.   
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6. Lokaorð 

Brottfall barna og unglinga úr íþróttum er mikill vandi sem vert er að takast á við. Til 

að geta brugðist við vandanum þarf fyrst og fremst að komast að rót vandans með því 

t.d. að svara eftirfarandi spurningum; hvenær á brottfall sér stað, hverjar eru ástæður 

fyrir brottfallinu og hvernig má koma í veg fyrir brottfallið? Þessi rannsókn svaraði 

því hvenær brottfall á sér stað en það hefst við 11 ára aldur en mesta brottfallið má 

greina við 14 – 15 ára aldur.  Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að algengasta 

ástæðan fyrir brottfalli sé áhugaleysi en margar ástæður hafa fylgt í kjölfarið. Leiðir 

til að sporna við brottfallinu eru margar en dæmi um það er að hafa fjölbreytt 

íþróttaval á yngri árum og leyfa börnum að prófa sem flestar íþróttagreinar til að þau 

finni íþrótt sem hentar þeirra áhugasviði. 

 Íþróttaþátttaka í skipulögðum íþróttum með íþróttafélagi hefur aukist 

undanfarin ár bæði hjá drengjum og stúlkum. Hlutfallslega fleiri nemendur í efstu 

bekkjum grunnskóla eru farnir að stunda skipulagðar íþróttir og á sama tíma hefur 

þeim fækkað sem aldrei hafa æft íþróttir (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009). 

Þessar niðurstöður eru gríðarlega jákvæðar þar sem brottfall barna á sé r mest stað á 

unglingsaldrinum en þá er spurningin, hverjar ætli séu helstu ástæður fyrir þessari 

fjölgun iðkenda á unglingsaldri?  

 Margt hefur breyst á undanförnum árum sem hefur leitt til aukinnar þátttöku í 

íþróttastarfi. Rannsakandi hefur á skólagöngu sinni verið að vinna að ýmsum 

verkefnum í tengslum við íþróttaþátttöku í íþróttafélagi, en þar hefur komið fram að 

félögin eru að leyta leiða til að sporna við brottfalli barna og unglinga. Þau hafa því 

tekið á það ráð að efla félagsandann með ýmsum skipulögðum viðburðum fyrir utan 

æfingar, meiri áhersla er lögð á vel menntaða og reynsluríka þjálfara, aukið skipulag í 

deildunum og virkari foreldrafélög. Aukna þátttöku má einnig rekja til þess að nýtt 

íþróttaform, „skólahreysti“ leit dagsins ljós fyrir nokkrum árum en það hefur haft 

gríðarlega mikið að segja fyrir íþróttaiðkun barna og unglinga. Mörg börn æfa að 

kappi til þess eitt að komast í úrtak í sínum grunnskóla til að taka þátt í þessari 

vinsælu keppni sem byggir á styrk, snerpu og úthald. 

Áhugi rannsakandans liggur í því að efla og bæta íþróttaiðkun ungs fólks og 

reyna að bregðast við þeim vanda sem brottfallið er, þar sem margir áhættuþættir 

liggja að baki brottfalli t.d. að iðkendur sem hætta skipulögðum íþróttum rétt fyrir eða 

á unglingsaldri eiga í meiri hættu á að leiðast út í ávanabindandi efni. Auk þess benda 
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margar rannsóknir á jákvæð tengsl milli íþróttaiðkunar og námsárangurs auk fleiri 

jákvæðra þátta (Ingibjörg Kaldalóns, 1996; World Health Organisation, 2007; 

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

Dóra Sigfúsdóttir, 1994).  

 Vinnan við þetta lokaverkefni hefur vakið mig meira til umhugsunar um þetta 

málefni auk þess sem ég hef aflað mér mikillar vitneskju sem tengist þessu efni. Er ég 

því gríðarlega þakklát fyrir að hafa hitt Rúnu Hilmarsdóttur verkefnisstjóra 

Felixkerfisins sem kom mér á sporið við að gera þessa rannsókn. Þetta á eflaust eftir 

að nýtast mér vel í framtíðinni auk þess sem ég vona að niðurstöður geti hjálpað 

öðrum, að komast á sporið við að finna lausn á rót vandans.  
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Fylgiskjöl 

Viðauki 1 – Upplýst samþykki við Aftureldingu 

 

                                                       

Upplýst samþykki 

 

Brottfall barna úr hóp- og einstaklingsíþróttum innan tveggja íþróttafélaga í 

Reykjavík, 8 ára langtímarannsókn. 

Í ofangreindri rannsókn mun brottfall vera skoðað á iðkendum fæddum 1990 og 1994 

úr 4 íþróttagreinum, 2 einstaklingsíþróttum og 2 hópíþróttum. Markmið 

rannsóknarinnar er að skoða hvort munur sé á brottfallstíðni milli árganga, einnig 

hvort munur sé á brottfalli úr einstaklingsíþróttum annarsvegar og úr hópíþróttum 

hinsvegar, hvort munur sé á brottfallstíðni milli stúlkna og drengja í hverri íþrótt og 

hvort brottfallstíðnin sé mismunandi milli félaganna tveggja.  

 

Ég undirritaður/uð samþykki hér með fyrir hönd Ungmennafélags Aftureldingar að 

leyfa gagnaupplýsingar úr Felixkerfinu um sögu iðkenda. 

 

 

Dagsetning:______________ 

 

______________________________________    _____________________ 

                             F.H. Aftureldingar                                          Kennitala 
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Viðauki 2 – Upplýst samþykki við Fjölni  

 

 

                                                       

Upplýst samþykki 

 

 Brottfall barna úr hóp- og einstaklingsíþróttum innan tveggja íþróttafélaga í 

Reykjavík, 8 ára langtímarannsókn. 

Í ofangreindri rannsókn mun brottfall vera skoðað á iðkendum fæddum 1990 og 1994 

úr 4 íþróttagreinum, 2 einstaklingsíþróttum og 2 hópíþróttum. Markmið 

rannsóknarinnar er að skoða hvort munur sé á brottfalltíðni milli árganga, einnig 

hvort munur sé á brottfalli úr einstaklingsíþróttum annarsvegar og úr hópíþróttum 

hinsvegar, hvort munur sé á brottfallstíðni milli stúlkna og drengja í hverri íþrótt og 

hvort brottfallstíðnin sé mismunandi milli félaganna tveggja.  

 

Ég undirritaður/uð samþykki hér með fyrir hönd Ungmennafélags Fjölni að leyfa 

gagnaupplýsingar úr Felixkerfinu um sögu iðkenda. 

 

 

Dagsetning:______________ 

 

______________________________________    _____________________ 

                             F.H. Fjölnis                                                        Kennitala 
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Viðauki 3 – Samkomulag við ÍSÍ um úrvinnslu gagna 

 

 

                

Samkomulag um úrvinnslu gagna 

 

Undirritaðir hafa komist að samkomulagi um að annarsvegar heimila greiningu gagna 

úr félagskerfi UMFÍ og ÍSÍ (Felix) sem hluta af lokaverkefni til B.ed. gráðu við 

Íþrótta- tómstunda- og þroskaþjálfadeild Háskóla Íslands, með því skilyrði að 

kennitölur iðkenda þeirra félaga sem rannsóknarverkefnið snertir verða kóðaðar áður 

en gögnin verða flutt út úr kerfinu til úrvinnslu. Hinsvegar, að nemandinn beri fulla 

ábyrgð á umsjón með úrvinnslu gagnanna og að niðurstöðurnar endurspegli í hvívetna 

þá skráningu sem finna má í félagskerfinu. 

 

 

______________ 

      Dagsetning 

 

_________________________________________       ____________________ 

           Undirskrift F.h. UMFÍ & ÍSÍ                                               Kennitala  

 

_________________________________________       ____________________  

             Undirskrift nemanda                                            Kennitala 


