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Formáli 

Rannsóknarverkefnið er 180 eininga (ects) doktorsverkefni og heitir Það er 

næsta víst ... Hvað einkennir einkum umfjöllun um íþróttir í íslenskum bók-

menntum og fjölmiðlum? Aðalleiðbeinandi er Sigurður Konráðsson prófess-

or á Menntavísindasviði HÍ. Meðleiðbeinandi er Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

prófessor HÍ og HA. Sigurbjörn Árni Arngrímsson prófessor HÍ er í doktors-

nefnd ásamt þeim. Er þeim öllum hér með þökkuð leiðsögnin og ómetan-

legar ábendingar. Meðhöfundum doktorsgreina eru einnig færðar þakkir 

fyrir afar mikilsvert samstarf. Kristján Kristjánsson prófessor skrifaði með 

mér tvær greinar,1 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson prófessor eina2 og Sigurður 

Konráðsson prófesor eina,3 auk þess sem við Sigurður höfum átt samstarf 

um ritun tveggja tengdra greina á tímabilinu en önnur þeirra er enn í 

vinnslu. Hin hefur þegar birst.4 

Ástæða er til að þakka mörgum í ritgerð sem þessari en þó engum eins 

mikið og eiginkonu minni og nánasta samstarfsmanni, Ingibjörgu Jónsdóttur 

Kolka, MA í íslensku. Hún hefur verið mér ómetanleg hvatning og stuðn-

ingur í allri þessari vinnu og óþreytandi yfirlesari alls texta sem frá mér 

hefur komið, í greinaformi jafnt sem í þessari ritgerð. Henni er að þakka að 

samhengi og framsetning hefur orðið eins og best verður á kosið og málfar 

er orðið eins vandað og unnt er. Ekki síst hefur hún bent mér á fjölmörg 

efnisatriði sem bætt hafa ritgerð og greinar. Ábyrgðin á textanum er þó að 

sjálfsögðu mín að fullu.  

Sonur minn, Heimir Dúnn Guðmundsson, lögfræðingur og meistaranemi 

í viðskiptafræði, hefur einnig verið mér ómetanleg stoð og stytta. Sérstak-

lega ber að þakka honum fyrir þá aðstoð sem hann veitti mér við öflun 

gagna úr sjónvarps- og útvarpsmiðlum árið 2008. Sú aðstoð var ekki aðeins 

tæknileg sem þó var ærin vinna, heldur gaf hann mér ýmis góð ráð við val á 

gögnum og gagnamagni og úrvinnslu gagnanna. Þessi aðstoð Heimis verður 

seint fullþökkuð. 

Dómnefndarmenn vegna áfangamats doktorsverkefnisins eiga þakkir 

skildar fyrir ábendingar sem nýttust mér vel á síðari stigum verkefnisins. Það 

voru auk doktorsnefndarmanna þau Marey Allyson Macdonald formaður og 

sérfræðingarnir Finnur Friðriksson dósent HA og Bergljót S. Kristjánsdóttir 

prófessor HÍ. 

                                                           
1  Guðmundur Sæmundsson og Kristján Kristjánsson 2011 og 2012. 
2  Guðmundur Sæmundsson og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2011. 
3  Guðmundur Sæmundsson og Sigurður Konráðsson 2013a. 
4  Guðmundur Sæmundsson og Sigurður Konráðsson 2013a. 



 

6 

Óbeinir styrkir til verkefnisins komu frá Menntavísindasviði HÍ í formi 

rannsóknarorlofs sem mér var veitt haustin 2009 og 2013 sem kennari. Fyrir 

þessa aðstöðu er ég að sjálfsögðu þakklátur, sem og fyrir hvatningu félaga 

minna í íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild og úr hópi íslenskumanna 

og annarra kennara við Menntavísindasvið HÍ, jafnt í Reykjavík sem á 

Laugarvatni. 

Háskóla Íslands (og áður Kennaraháskóla Íslands) og stjórnendum hans 

þakka ég fyrir að hafa gefið mér tækifæri til að stunda doktorsnám síðustu 

árin samhliða starfi mínu í skólanum. Það er ómetanlegt að hafa fengið 

þetta tækifæri til aukinnar þekkingar, til ritunar fullgildra ritrýndra fræði-

greina og að lokum til ritunar þessarar ritgerðar. 

Nokkur ljóð eftir íslenska höfunda prýða þessa ritgerð. Markmið þeirra 

er að gæða ritgerðina lífi og tengja boðskap hennar andlegu lífi þjóðarinnar 

enn nánari böndum en textinn gerir. Einnig að vekja athygli á því hve ljóð-

listin á auðvelt með að tengjast jafn tilfinningaþrungnu viðfangsefni og 

íþróttir eru. Ljóðin eru valin nokkuð eftir samhengi við textann hverju sinni 

en lesendum læt ég eftir að ráða í það að öðru leyti. Myndverk um glímu 

Grettis og Gláms eftir bróður minn, Hreiðar Þór Sæmundsson, á bls. 9 er birt 

með leyfi hans og þakka ég honum kærlega fyrir það. 

Ég þakka ritrýnum tímaritanna sem birt hafa doktorsgreinarnar en það 

eru ritrýnar Sports, Ethics and Philosophy, Íslenska þjóðfélagsins og Netlu. 

Ein greinanna átti og viðkomu hjá tímaritinu Íslensku máli en áður en að 

birtingu kom tókum við höfundarnir ákvörðun um að hún hentaði ekki til 

birtingar þar. Ritrýnum tímaritsins eru þó að sjálfsögðu þakkaðar ábending-

ar sínar enda voru ýmsar þeirra nýttar. 

Að endingu þakka ég andmælendum sem voru svo vinsamlegir að senda 

mér nokkrar gagnlegar ábendingar og athugasemdir við þessa ritgerð áður 
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Laugarvatni 7. mars  2014 

Guðmundur Sæmundsson  
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Ágrip 

Heiti þessa doktorsverkefnis er Það er næsta víst ... eftir frægu orðatiltæki 

höfðingjans í hópi íslenskra íþróttafréttamanna, Bjarna Felixsonar. Markmið 

þess er að draga saman þekkingu um umfjöllunina í íslensku samfélagi um 

íþróttir og öðlast innsýn í hana og megineinkenni hennar sem og stöðu 

íþrótta sem menningarlegs fyrirbæris. Gerð er grein fyrir fræðilegum bak-

grunni og stöðu hugvísindalegra rannsókna á íþróttum hérlendis sem er-

lendis. Aðalrannsóknarspurning verkefnisins er Hvað einkennir einkum um-

fjöllun um íþróttir í íslenskum bókmenntum og fjölmiðlum? Af aðalspurning-

unni eru síðan leiddar þrjár undirspurningar: 1) Hvers konar siðrænni hugs-

un og viðhorfum í íþróttum lýsir íslenskur nútímaskáldskapur? 2) Hvernig er 

fjallað um íslenskt afreksíþróttafólk á alþjóðavísu í íslenskum prentmiðlum? 

3) Hvað einkennir íslenskt íþróttamálfar í fjölmiðlum?  

Svara er leitað með þremur rannsóknum þar sem beitt er aðferðum 

siðfræði-, orðræðu- og textagreiningar. Niðurstöður þeirra eru þríþættar: 1) 

Ísland er líkt öðrum samfélögum Vesturlanda hvað varðar sjálflægni og 

einstaklingshyggju og því má gera ráð fyrir ákveðnum líkindum í íþrótta-

heiminum einnig. Lítið er fjallað um íþróttir í íslenskum nútímabókmenntum 

en í þeim sagnaskáldskap sem fjallar um íþróttir ræður hins vegar ríkjum 

rómantísk siðferðisafstaða til íþrótta. 2) Í íslenskri íþróttaorðræðu fjölmiðl-

anna ríkja meginstefin þjóðernisstolt og afrekshrifning. Þöggun eða veru-

lega skert umfjöllun að magni til ríkir gagnvart flestum íþróttagreinum öðr-

um en knattspyrnu og handbolta, gagnvart íþróttakonum og gagnvart fötl-

uðum íþróttamönnum. Þróun í tíma kemur fram í því að orðræðan um eldri 

íþróttamennina virðist hófstilltari en ýktari um þá nýrri (yngri). Loks hefur 

orðræðan um íþróttir tilhneigingu til að vera karllæg, flest miðast þar við 

hrausta og sterka ófatlaða karlmenn. 3) Íslenskt íþróttamálfar í fjölmiðlum 

einkennist af gáska, ýktu orðafari, nýjungum í málfari og ríku skáldmáli. 

Lokaniðurstaða rannsóknanna þriggja dregin saman í einföldu svari við aðal-

spurningunni er að umfjöllun um íþróttir á Íslandi einkennist fyrst og fremst 

af sterkum tilfinningum og geðshræringum. 

Lykilorð: Íþróttasiðfræði, íþróttabókmenntir, íþróttafjölmiðlun, íþrótta-

umfjöllun, íþróttaorðræða, íþróttamálfar, tilfinningar, geðshræringar. 
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Abstract 

It is almost certain … 

This doctoral dissertation is titled: It is almost certain ... The title is a famous 

phrase commonly used by Bjarni Felixson, the most celebrated sport 

commentator in Iceland. The purpose of the dissertation is collect 

knowledge on the sport discourse and discussion in sports in Iceland and to 

explore it from different angles in order to understand it and the status of 

sport as a cultural phenomenon. The literature in the humanities on sports 

and their status in Iceland as well as globally is carefully reviewed. The 

primary research question, What particlularly characterizes the discussion 

of sport in Icelandic literature and media?, further leads to three derived 

questions: 1) What kind of morals and views of sports are described in 

Icelandic contemporary Iiterature? 2) What characterizes the discussion of 

Icelandic elite athletes in the Icelandic printed media? 3) What typifies 

Icelandic sport language in the media? The answers are sought via ethical 

analysis and discourse and text analyses.  

The main findings are threefold: 1) Iceland is similar to other Western 

nations with regards to self-centrism and self-interest, and therefore, these 

values are likely to dominate the Icelandic sport world as well. However, 

little is written on sport in Icelandic contemporary sports literature but in 

the few cases there is a strong romantic ethical view on sports. 2) In the 

Icelandic sport media, the main themes are national pride and enthusiasm 

for achievement. Silence is evident towards most sports except soccer and 

team handball and towards female athletes and disabled athletes. The 

effect of time is also apparent because the discussion of older athletes is 

more moderate but for the younger (newer) ones, it is more dramatic and 

exaggerated. Finally, the discussion of sport has the tendency to be 

masculine; the norm is a healthy, strong male without disability. 3) The 

sport language in the Icelandic media is characterized by humour, 

exaggerated speech, innovative usage, and rich poetic language. The main 

conclusion and the answer to the primary research question is, however, 

simple: The discussion of sports in Iceland is characterized by strong 

sentiments and emotions. 

Key words: Sport ethics, Sport literature, Sport media, Sport discussion, 

Sport discourse, Sport language, Feelings and Emotions. 
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Grettir og Glámur. Mynd: Hreiðar Þór Sæmundsson. 

 

Matthías Jochumsson 

Örlagarimman 

1. 

Hann hlustar, hann bíður, hann bærist ei, 

heldur í feldinn, horfir í eldinn 

og hrærist ei. 

Það birtir, það syrtir 

því máninn veður og marvaðann treður 

um skýja sæinn. 

Hver ber utan bæinn? 

  

 

2. 

Nú hljóðnar allt – nú heyrist það aftur. 

Það hriktir hver raftur. 

Hann ríður húsum og hælum lemur, 

það brestur, 

það gnestur, 

nú dimmir við dyrin, 

það hlunkar, það dunkar, 

 

það dynur, það stynur. 

Draugurinn kemur! 

 

 3. 

Hann Grettir hitnar, 

af hrolli svitnar 

því Glámur af þvertrénu gáir, 

hausinn inn teygir 

og hátt upp við rjáfrið sig reigir. 

Hann hækkar, 

hann lækkar 

en glóandi gína við skjáir. 

Hann hrekkur, 

hann stekkur,  

hann hnígur og hverfur – nú hljótt er sem  

fyrr. 
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4. 

Hann Grettir bíður og bærist ei, 

heldur í feldinn, 

horfir í eldinn 

og hrærist ei. 

Nú kemur orgið sem áður. 

Og skálinn riðar en skellast dyr. 

Vomurinn kominn, hann fálmar um  

fletið, 

þrífur í feldinn en fast er haldið. 

Hvað veldur? 

Hver heldur? 

Hann fálmar aftur og feldinn slítur. 

Þá brestur skörin og brotnar setið 

og Grettir réttur á gólfið hrýtur. 

 

5. 

Svo takast þeir á, 

hreystin og fordæðan forn og grá, 

ofurhuginn og heiftin flá, 

æskan með hamstola hetjumóð 

við heiðninnar draugablóð, 

landstrúin nýfædda, blóðug og blind, 

og bölheima forynjumynd, 

harkan og heimskan, 

þrjóskan og þjóðin, 

krafturinn og kynngin, 

Kristur og Óðinn. 

Þeir sækjast, þeir hamast með  

heljartökum 

svo húsin þau leika á þræði. 

Það ýlir í veggjum, það orgar í þökum, 

það ískrar af heiftar bræði. 

Svo hefur Grettir sagt þar frá 

að sóknin hin ferlega gengi, 

að aldregi slíka ógn sem þá 

um ævina reyna fengi. 

Draugurinn skall úr dyrunum út, 

dauðvona Grettir við heljarsút 

horfði í hans helsjónir lengi. 

 

6. 

Feiknstöfum máninn fölur sló 

framan í dólginn grimma, 

í jörðinni stundi, hrikti og hló, 

hörð var sú örlagarimma, 

buldi við draugsröddin dimma. 

 (Úr Grettisljóðum)
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1. Vegferð hafin 
 

Heill oss, bræður, glímum, glímum! 

Gæfan fylgir verknað´ þeim. 

Maður ætti á öllum tímum 

að æfa sig að standa á tveim. 

Það eru brögð í tímans tafli,  

torveld, krókótt mörg ein braut. 

Það þarf snilld með öllu afli, 

ef á að standast hverja þraut. 

(Úr Glímuslag eftir Jón Þorsteinsson) 

 

Íþróttir hafa frá upphafi skipað veglegan sess í íslenskri menningu. Þannig 

eru íþróttir og íþróttamennska hluti hinnar fornu hetjudýrkunar, tengd 

hetjugildum germanskra og síðar norrænna þjóða. Þessi gildi eiga sér þó 

sennilega enn eldri rætur og sunnar í álfunni því að þeim svipar mjög til 

hetjugilda Forn-Grikkja og hugmynda forngrískra heimspekinga um dygðir 

og lesti. Þessar hugmyndir virðast afar líkar þeim gildum sem liggja að baki 

hugtakani „íþróttahugsjón“ eins og það kemur fram í stefnuskrám íþrótta-

hreyfingarinnar. Þær sjást einnig berlega í þeim bókmenntum sem líta má á 

sem íþróttabókmenntir í nútímanum, bókum þar sem íþróttir skipta veiga-

miklu máli í söguþræði, boðskap eða lýsingum.  

Þessar fornu dygðahugmyndir eru mjög á skjön við sífelldar fréttir úr 

íþróttalífi Vesturlanda, þar á meðal Íslands, um spillingu, brot á rétti ein-

staklinga, óheiðarleika og ódrengskap. Íþróttahreyfingin og íþróttaheimur-

inn hefur liðið fyrir fréttir af þessu tagi og sífellt fleiri líta tortyggnum augum 

til íþróttaheimsins vegna þeirra. Hagur þúsunda ungmenna er í húfi og eðli-

legt að spurt sé hvort stjórnendum og stefnumótendum þessarar hreyfingar 

sé treystandi fyrir svo veigamiklum hluta af siðferðilegu uppeldi þjóðar-

innar. Fyrsti hluti doktorsrannsóknar um einkenni umfjöllunar um íþróttir á 

Íslandi hlaut því að snúa að þessu misræmi. Ein af niðurstöðum þessa hluta 

er að Ísland nútímans sé sennilega ekki á neinn hátt frábrugðið öðrum vest-

rænum löndum hvað varðar lesti og misgjörðir innan íþrótta. Þær íslensku 

bókmenntir sem fjalli í nægilegum mæli um íþróttir til að geta kallast 

„íþróttabókmenntir“ séu hins vegar fullar af fornum siðferðisdygðum. Ís-

lenskar nútímasagnabókmenntir virðast hins vegar almennt draga úr virð-

ingu íþrótta og ýta þeim til hliðar.  

Aðrir gerendur orðræðunnar hafa einnig áhrif á alla sem stunda íþróttir 

eða koma nærri íþróttastarfi á einhvern hátt. Engum dylst til dæmis hve 
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stóran þátt fjölmiðlar eiga í mótun orðræðu á slíku sérsviði sem íþróttir eru. 

Með stýringu sinni á magni umfjöllunar, uppsetningu og öllu orðalagi og 

framsetningu skapa þeir í huga fólks viðhorf og væntingar til íþrótta og 

íþróttafólks. Sumum íþróttamönnum er hampað, aðrir fá litla athygli eða 

jafnvel neikvæða. Ef eitthvað bjátar á eru fjölmiðlar stundum fljótir að fara 

neikvæðum orðum um viðkomandi íþróttamann eða beina allri athygli frá 

honum. Íþróttakonur hafa löngum kvartað sárlega yfir því að þær fái mun 

minni athygli (og fjármagn) en íþróttakarlar og margir hafa tekið til máls um 

hve miklu minni virðingu og athygli fjölmiðlar sýni íþróttum fatlaðra en 

ófatlaðra. Loks fella margir sig illa við það hve miklu meiri athygli tvær 

boltaíþróttir fá í fjölmiðlum en allar aðrar íþróttir, óháð fjölda iðkenda og 

jafnvel óháð afrekum íslenskra íþróttamanna í viðkomandi greinum. Getur 

verið að ástæðan sé fólgin í mætti fjölmiðla, áhuga þeirra og jafnvel 

vinsældum einstakra íþróttafréttamanna? Í því skyni að leita svara við þessu 

varð annar hluti rannsóknarverkefnisins til en hann felst í greiningu á um-

fjöllun prentmiðla um nokkrar helstu íþróttahetjur landsins síðastliðin sextíu 

ár. Í gegnum þá umfjöllun tókst að komast að ýmsum almennum og 

sértækum sannindum um fjölmiðlaorðræðuna á þessu sviði. Leitað var að 

stefjum sem einkenndu textann um hvern og einn þeirra nítján íþrótta-

manna sem valdir höfðu verið. Markmið greiningarinnar var að komast að 

því hvað væri sameiginlegt og hvað ólíkt í allri þessari umfjöllun. Í ljós kom 

að tvö stef voru ekki aðeins stef í skilningi sögulegrar orðræðugreiningar, 

heldur miklu fremur meginstef. Þau skáru sig algjörlega úr og svífa ávallt yfir 

vötnum í orðræðu prentmiðlanna um íþróttafólkið allt og fella má önnur 

stef undir þau að meira eða minna leyti. Hér er um að ræða stef sem 

tengjast þjóðerni og afreksmennsku. Nokkur stef geta einnig hugsanlega 

talist nálgast það að vera meginstef hvað varðar einstaka afmarkaða hópa, 

svo sem konur eða fatlaða íþróttamenn. Niðurstaða orðræðugrein-

ingarinnar er loks í rauninni meðal annars sú að íþróttaorðræðan í heild ein-

kennist mjög af tilfinningum og geðshræringum, tilfinningabundnum stefj-

um og meginstefjum. 

Fjölmiðlar móta ekki síður málfarið sem viðtekið er í íþróttum. Einkum 

eru áhrif sjónvarps- og vefmiðlanna mikil á sviði íþrótta vegna þeirra miklu 

vinsælda sem þær njóta í þeim. Árið 2008 var miklum gögnum safnað um 

umfjöllun íslenskra fjölmiðla um íþróttir almennt. Tilgangurinn var meðal 

annars að skoða hvað helst þyrfti að rannsaka af þessum vettvangi. Upp úr 

þessum gögnum og fyrri þáttum verkefnisins spruttu þau áhersluatriði sem 

þörf þótti að kanna hvað varðar málfarið í íþróttum. Þar er fyrst að nefna 

ýkjur sem einkenna bæði almennt málfar, myndmál og slangur í íþróttum. 

Notuð eru sterkustu og afdráttarlausustu sagnorð, lýsingarorð og nafnorð 
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tungunnar þegar íþróttafólki eða afrekum þess er lýst. Þá fylgja íþróttunum 

miklar geðshræringar en þær koma skýrt fram í málfarinu þegar fjallað er 

um íþróttir. Þeir sem um íþróttir fjalla beita óspart myndmáli, bæði líkingum 

og myndhvörfum, og margt af því snjallasta sem þar verður til ratar inn í 

daglegt mál fólks sem nýjungar. Ýmis önnur nýmæli og frávik verða til, ný 

orð, ný beyging orða, afbrigði í setningagerð og fleira. Þegar íþróttamálfar 

er skoðað er loks vert að athuga hvaðan það er ættað, til dæmis úr her-

mennsku, sveitastörfum, sjómennsku eða fornum minnum, auk þess sem 

fyndni og gáski virðist fylgja þessu málsniði sem eitt helsta einkenni þess.  

Þessir þættir voru sérstaklega skoðaðir þegar gögnin frá 2008 voru 

greind. Til viðbótar voru tveir áhrifamestu sjálfstæðu íslensku íþróttavef-

miðlarnir, Fótbolti.net og Sport.is, athugaðir í þessu sama skyni enda fer 

hlutur þeirra í umfjölluninni sívaxandi.5 Þar voru þó notuð gögn frá 2012. 

Markmið doktorsverkefnisins í heild er að rannsaka umfjöllunina í 

íslenskum bókmenntum og fjölmiðlum um íþróttir og kanna gaumgæfilega 

nægilega margar hliðar hennar til að geta fengið trausta innsýn í hana og 

megineinkenni hennar og stöðu íþrótta sem menningarlegs fyrirbæris í sam-

félaginu. Þessari hlið íslenskrar menningar hefur lítið verið sinnt, sér í lagi ef 

skoðað er gildi hennar fyrir einstaklingana og samfélagið í heild og það sama 

gildir raunar um margar aðrar vestrænar þjóðir. Mikilvægt er því að auka 

áhuga þeirra sem íþróttarannsóknum sinna á hugvísindalegum og menn-

ingarlegum hliðum þeirra og vekja áhuga þeirra sem stunda hugvísinda-

rannsóknir og menningarrannsóknir á íþróttum sem verðugu rannsóknar-

efni. 

Mikill fjöldi æskufólks tekur þátt í skipulögðum íþróttum af einhverju 

tagi6 og/eða  fylgist með íþróttum í fjölmiðlum eða á annan hátt. Raunar 

hefur fjölmiðlanotkun æskufólks lítillega verið könnuð7 og sé allt meðtalið, 

prentmiðlar, útvarpsmiðlar og netmiðlar, má gera því skóna að orðræða 

íþróttanna hafi veruleg áhrif á þá orðræðu æskufólks sem fram kemur í 

skólastarfi, svo sem í samtölum þess og rituðu máli í ýmsum verkefnum og 

ritgerðum. Kennarar geta því haft verulegt gagn af því að skilja og notfæra 

sér einkenni og kosti íþróttaorðræðunnar í samskiptum sínum við nem-

endur.  

Annar hluti ritgerðarinnar eru þær fimm fræðigreinar sem mynda uppi-

stöðu doktorsverkefnisins. Aðrar greinar doktorsefnis sem tengjast rann-

sóknunum eru ekki birtar hér en í þær vísað þar sem við á. Eina af fimm 

greinum skrifaði doktorsefnið eitt og sér en hinar fjórir með öðrum fræði-

                                                           
5  Veflisti Modernus 2013. 
6  Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2010; 2011; 2012. 
7  Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2010; 2011; 2012. 
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mönnum. Til hægðarauka verður hér á eftir vísað til þessara greina sem:     

1) ensku siðfræðigreinarinnar,8 2) íslensku siðfræðigreinarinnar,9 3) al-

mennu orðræðugreinarinnar,10 4) kynjuðu orðræðugreinarinnar11 og 5) mál-

farsgreinarinnar.12 

Í því skyni að leggja grundvöll undir hugvísindalegar íþróttarannsóknir 

hafa verið settar fram ýmsar rannsóknarspurningar innan hvers hluta þessa 

verkefnis en aðalspurningin sem reynt er að svara með verkefninu í heild er: 

Hvað einkennir einkum umfjöllun um íþróttir í íslenskum bókmenntum og 

fjölmiðlum? 

Með umfjöllun er einkum átt við opinbera umfjöllun, þ.e. bókmenntir og 

fjölmiðla. Þegar spurt er hvað einkenni umfjöllunina er átt við einkenni í víð-

um skilningi, allt frá viðhorfs eða siðferðilegum einkennum til orðræðu- og 

málfarseinkenna. Spurningin einskorðast við Ísland en að sjálfsögðu er unnt 

að leita dæma og gagna meðal annarra vestrænna þjóða til að svara henni. 

Jafnvel mætti færa rök fyrir því að sumir þættir svarsins kunni að vera sam-

mannlegir og þar með óháðir menningarsvæðum og tungumálum. Ekki er 

þó ætlunin að færa þessar rannsóknir svo langt út hér. Nánar verður fjallað 

um undirspurningar þessarar spurningar í kafla um aðferðafræði. 

Vert er að taka fram að þegar rætt er um bókmenntir er aðallega átt við 

nútímaskáldskap, einkum fagurbókmenntir á sviði sagnaskáldskapar. Utan 

við þá skilgreiningu falla þá til dæmis ljóðaskáldskapur. Hins vegar eru 

barna- og unglingabækur í hópi þeirra bókmennta sem hér er fjallað um 

þótt ekki séu höfundarnir margir á því sviði sem fjalla um íþróttir. Rétt er þó 

að minnast á barnaíþróttabækur Gunnars Helgasonar13 frá síðustu miss-

erum sem því miður náðu ekki inn í greiningu þessarar rannsóknar en þær 

virðast skrifaðar fyrir áþekkan lesendahóp og Latabæjarbækur Magnúsar 

Scheving en líkjast að efni og boðskap meira unglingaíþróttabókum Þor-

gríms Þráinssonar (sjá síðar).  

Meðal skáldsagnahöfunda sem fjallað er sérstaklega um sem höfunda 

íþróttabókmennta má nefna Sigurð Nordal, sr. Friðrik Friðriksson, Þorgrím 

Þráinsson, Magnús Scheving og Elísabetu Jökulsdóttur. Einnig er fjallað um 

íþróttaminni í bókum Einars Más Guðmundssonar og Einars Kárasonar og 

neikvæða eða hverfandi íþróttaumfjöllun í bókum Ólafs Hauks Símonar-

sonar, Péturs Gunnarssonar,  Ragnars Inga Aðalsteinssonar, Svövu Jakobs-

                                                           
8  Guðmundur Sæmundsson og Kristján Kristjánsson 2011. 
9  Guðmundur Sæmundsson og Kristján Kristjánsson 2012. 
10  Guðmundur Sæmundson og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2011. 
11  Guðmundur Sæmundsson 2012. 
12  Guðmundur Sæmundsson og Sigurður Konráðsson 2013a. 
13  Gunnar Helgason 2011, 2012, 2013. 
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dóttur, Arnalds Indriðasonar, Indriða G. Þorsteinssonar og Halldórs Kiljans 

Laxness.14 

Loks er rétt að skilgreina hvað átt er við með orðinu íþrótt. Orðið er talið 

vera samsett orð, myndað af orðunum íð í merkingunni „iðja“ og þrótt sem 

er þá kvenkynsmynd orðsins „þróttur“ í sömu eða svipaðri merkingu.15 Í 

fornu máli merkti orðið „leikni“ eða „færni“, jafnvel „list“ en í Íslenskri orð-

sifjabók er merking þess útskýrð svo: „íþrótt kv. „leikni, fimi, listsnilld 

(líkamleg eða andleg); kerfisbundin líkamsþjálfun, …““.16 Í Íslenskri orðabók 

er merking orðsins þannig skýrð:  

 

íþrótt –ar –ir KVK 1 leikni, fimi, snilld, list > gera e-ð af mikilli íþrótt 2 

(venjulega ft. íþróttir) íþr kerfisbundnar æfingar til að þjálfa líkamann 

(oft til að ná e-m tilsettum árangri, setja met o.þ.h.) > stunda íþróttir / 

frjálsar íþróttir ákveðnar greinar íþrótta (hlaup, stökk, köst) / íþróttafrétt 

/ íþróttagrein / íþróttahús / íþróttalög / íþróttamót / íþróttakeppni / 

íþróttakennari / íþróttafatnaður.17 

 

Ekki dugir þó að nota svo víða skilgreiningu í þessu verkefni eða byggða á 

þeim grunni sem orðabókarfræðin gera. Einstakar fræðigreinar ganga út frá 

eigin skilgreiningum. Til dæmis líta íþróttafélagsfræðingar (líkt og margir 

íþróttalíffræðingar, þjálffræðingar og fleiri) stundum svo á að íþrótt verði að 

fela í sér líkamlegan þrótt eða áreynslu til að geta talist til íþrótta og útiloka 

þannig íþróttir eins og skák, bridds og ámóta greinar.18 Þetta er ekki heppi-

legt. Mun hentugra er að fara hér eftir þeirri orðræðu og merkingu sem 

tíðkast meðal almennra málnotenda. Sé það gert er einnig nauðsynlegt að 

vera undir það búinn að merkingin geti verið misjöfn eftir tímabilum, 

stöðum og jafnvel félagshópum. Í þessu verkefni er fyrst og fremst átt við 

íþróttir í merkingunni „skipulagðar afreks- eða keppnisíþróttir“. 

Orðið íþróttir er ekki meðal tíðustu orða tungumálsins. Tafla 1 sýnir tíðni 

orða um íþróttir samkvæmt Íslenskri orðtíðnibók. Þar er miðað við um 

500.000 orða grunn úr 100 mismunandi textum frá árunum 1980-89. Leitað 

var allra orða í henni sem hefjast á íþrótt-. Engin orð fundust sem enduðu á 

-íþrótt eða höfðu orðliðinn -íþrótt- í innstöðu: 

                                                           
14  Sigurður Nordal 1943; Friðrik Friðriksson 1931; Þorgrímur Þráinsson 1989, 1990, 1991, 2003, 2004; 

Magnús Scheving 1995; Elísabet Jökulsdóttir 2001; Einar Már Guðmundsson 1982; Einar Kárason 
1983; Ólafur Haukur Símonarson 1988; Pétur Gunnarsson 1976; Ragnar Ingi Aðalsteinsson 1995; 
Svava Jakobsdóttir 1982; Arnaldur Indriðason 2005; Indriði G. Þorsteinsson 1984. 

15  Ásgeir Blöndal Magnússon 1989: 426. 
16  Ásgeir Blöndal Magnússon 1989: 426. 
17  Íslensk orðabók 2002: 722. 
18  Coakley og Pike 2009. 
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TÍÐNI ÍÞRÓTTAORÐA SKV. ÍSLENSKRI ORÐTÍÐNIBÓK 

íþrótt / íþróttir  12 íþróttamannslegur 1 

íþróttaafrek 1 íþróttasalur 1 

íþróttafélag 1 íþróttasíða 4 

íþróttahreyfing 1 íþróttaskóli 1 

íþróttahús 1 íþróttaskór 1 

íþróttakennari 1 íþróttavöllur 1 

íþróttaleikvangur 1 íþróttaþáttur 1 

íþróttamaður 3  

Tafla 1. Tíðni íþróttaorða í íslensku ritmáli skv. Íslenskri orðtíðnibók. Þau orð sem koma fyrir 

oftar en einu sinni eru skyggð. 

 

Tölur Íslenskrar orðtíðnibókar gefa þó engan veginn rétta mynd af tíðni 

orðanna í nútíma ritmáli, til þess er úrtakið sem notað var við gerð hennar 

of ódæmigert. Textarnir voru valdir úr skáldverkum (40%), ævisögum og 

minningum (20%), fræðslutextum (20%) og barna- og unglingabókum 

(20%).19 Engir textar eru úr fjölmiðlum þessa tíma.  

Mun stærri grunnur fæst úr Markaðri íslenskri málheild en þar eru 

25.000.522 lesmálsorð úr fjölbreyttum textum sem geymdir eru í stöðluðu 

sniði í rafrænu formi. Orð í textunum eru greind málfræðilega og hverjum 

texta fylgja bókfræðilegar upplýsingar um verkið sem textinn er úr. Mál-

heildin er ætluð fyrir málrannsóknir og til notkunar í máltækniverkefnum.20 

Niðurstöður talningar í henni er í töflu 2. 

 

TÍÐNI ÍÞRÓTTAORÐA SKV. MARKAÐRI ÍSLENSKRI MÁLHEILD 
Orðmynd Fjöldi Dæmi 

íþrótt  163  

íþróttir 340  

Orð með íþrótt- í 

framstöðu 

3234 íþrótt, íþróttamaður, íþróttakennsla, 

íþróttaskóli, íþróttamál, íþróttafélag, 

íþróttalíf, íþróttavöllur 

Orð með –íþrótt í 

bakstöðu 

211 íþrótt, þjóðaríþrótt, hópíþrótt, 

bardagaíþrótt 

Orð með –íþrótt- í 

innstöðu 

457 frjálsíþróttavöllur, afburðaíþrótta-

menn, dansíþróttafélag 

Tafla 2. Tíðni íþróttaorða í íslensku ritmáli skv. Markaðri íslenskri málheild.  

                                                           
19  Íslensk orðtíðnibók 1991. 
20  Mörkuð íslensk málheild Án árs. 
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Hér má vissulega segja að umfjöllunin nálgist meira raunveruleikann þótt 

enn sé vafalaust misræmi milli mikilvægis íþrótta fyrir Íslendinga almennt og 

tíðni orðsins íþrótt í íslensku nútímaritmáli. Ekki eru tök á að skýra það 

nánar hér. Enda þótt það snerti ekki verulega efni þessarar ritgerðar var til 

gamans skoðuð tíðni orðsins í fornritum en í þeim gagnagrunni eru 

1.659.385 orð úr 44 sögum í útgáfu Svarts á hvítu.21  

 

TÍÐNI ÍÞRÓTTAORÐA Í ÍSLENSKUM FORNRITUM 
Orðmynd Fjöldi Dæmi 

íþrótt  15  

íþróttir 24  

Orð með íþrótt- í framstöðu 97 íþrótt, íþróttamaður, íþróttalaus 

Orð með –íþrótt í bakstöðu 15 íþrótt 

Orð með –íþrótt- í innstöðu 0  

Tafla 3. Tíðni íþróttaorða í íslenskum fornritum skv. Leitarvél Stofnunar Árna Magnússonar.  

 

Þetta er áberandi lítil tíðni miðað við magn umfjöllunar um íþróttir í íslensk-

um fornritum.22 Það sem helst gæti skýrt hana er að miklu oftar er talað um 

íþróttir og íþróttakeppni sem „leika“ í fornritunum.  

Hefst þá umfjöllunin með því að skoða stöðu rannsókna á sviðinu, 

einkum íslenskra rannsókna en einnig tveggja erlendra. Þessi umfjöllun 

gefur fyrst og fremst almennt yfirlit en í fræðilegum tímaritsgreinum þeim 

sem liggja til grundvallar þessari doktorsritgerð er gerð nánari grein fyrir 

kenningagrunni hvers hluta rannsóknarinnar fyrir sig. 

  

                                                           
21  Fornmál Án árs. 
22  Guðmundur Sæmundsson og Ingibjörg Jónsdóttir Kolka 2008. 
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2. Íþróttir á akri fræðanna 
 

Í gær lést á heimili sínu ... og svo birtist 

mynd í Mogganum af 

knattspyrnudómaranum sem ég hafði 

aldrei séð fyrr nema svartklæddan á 

harðaspretti fram og aftur völlinn á 

hvítum mjóum fótleggjum með flautu í 

munninum. Ég sá skyndilega fyrir mér 

trylltan skarann á bekkjunum sem 

hrópaði ókvæðisorð að þessum flautandi 

dökkklædda manni: Útaf með dómarann. 

Útaf með helvítis dómarann! 

  (Áhrínsorð eftir Þórð Helgason) 

 

Íþróttir hafa síðustu áratugi ekki notið sérlega mikils áhuga á Íslandi sem 

fræðilegt viðfangsefni þótt ef til vill sé það að breytast nú allra síðustu árin. 

Engum dylst þó að íþróttir skipa allstóran sess í menningu fólks sem tóm-

stundir, viðfangsefni barna og unglinga og sem vinsælt fjölmiðlaefni. Þrátt 

fyrir það hafa þær ekki verið áberandi viðfangsefni þeirra sem stunda rann-

sóknir eða veita fé til slíkra rannsókna. Fræðileg umfjöllun um íþróttir út frá 

hugvísindalegum eða menningarlegum sjónarhóli er þannig fremur fágæt á 

Íslandi síðustu áratugi. Frá fyrri tíð voru tengsl hugvísinda og íþrótta meiri, 

einkum innan sagnfræðinnar.  

Ekki hefur komið út tímarit af fræðilegum toga, tileinkað íþróttum, 

annað en Íþróttafræði sem gefið var út tvisvar í allveglegri útgáfu sem nem-

endur Íþróttafræðaseturs KHÍ, síðar HÍ, og Rannsóknarstofa HÍ í íþrótta- og 

heilsufræðum gáfu út og var það að hluta fræðilegt en ekki ritrýnt.23 Þá 

hefur Íþróttakennarafélag Íslands gefið út ritið Íþróttamál og hafa þar 

stundum birst greinar um fræðileg efni.24 Fræðsluefni hefur einnig birst í 

Skinfaxa, málgagni UMFÍ,25 og sama má segja um ýmis rit tengd íþróttum 

sem komið hafa út tímabundið eða um lengri tíma, auk veglegra ársrita og 

árbóka, vefsíðna og yfirlitsrita. 

Líklegt er að þessi skortur á fræðilegu efni á íslensku síðustu áratugina 

um íþróttir sem þátt menningar, bókmennta, samfélags og lista, tengist 

þeim skorti á virðingu sem íþróttir virðast líða fyrir, ef til vill einkum meðal 

                                                           
23  Íþróttafræði 2007, 2008. 
24  Íþróttamál 1973-. 
25  Skinfaxi 1909-. 
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hugvísindafólks og bókmenntamanna.26 Úr þessum skorti er ástæða til að 

bæta. Raunar er það sem hér er rannsakað ekki aðeins nýtt rannsóknarsvið 

hérlendis, heldur hefur ekki fundist nein sambærileg rannsókn erlendis þar 

sem reynt er að draga upp svo margþætta mynd af íþróttaumfjöllun, þeirri 

orðræðu sem þar tíðkast eða málfari innan íþrótta. Flestar rannsóknir 

tengdar íþróttum hafa því síðustu áratugi fjallað um heilsu, þjálfun, líffræði 

og líkamsburði og í seinni tíð nokkuð um félagslega og sálfræðilega þætti 

íþrótta. Jafnvel innan menntavísinda hefur íþróttakennsla notið lítillar 

fræðilegrar umfjöllunar.  

Íþróttir eru mjög þverfræðilegt fyrirbæri og rannsóknir á þeim geta 

byggst á aðferðafræði og rannsóknarhefðum úr mörgum fræðigreinum. Í 

eftirfarandi undirköflum verður fjallað lauslega um stöðu íþróttarannsókna 

og þær tengdar ýmsum öðrum fræðigreinum. Umfjöllunin hér hefst á raun-

vísindum, þeim fræðasviðum sem standa fjærst hugvísindum, en færist 

síðan nær þeim sviðum sem fengist er við í þessari rannsókn. 

 

2.1 Íþróttir og raunvísindi 

Eðli sínu samkvæmt tengjast íþróttir mjög raunvísindum, nánar tiltekið líf-

vísindum, þar með talið læknisfræði. Einnig eru lífeðlisfræði og hreyfinga-

fræði ríkur þáttur íþróttarannsókna og raunar uppistaðan í flestum þjálf-

fræðilegum rannsóknum, auk íþróttasálfræði. Þetta gildir um allan hinn 

vestræna heim, jafnvel víðar. Um þetta má sannfærast ef skoðuð eru helstu 

alþjóðlegu tímarit sem fjalla um íþróttir á fræðilegan hátt. Hið sama má sjá 

ef skoðuð eru viðfangsefni háskóla á sviði íþróttafræða. 

Ýmsir íslenskir fræðimenn hafa tengt íþróttir við læknisfræði og heilsu, 

til dæmis lífsstíl. Fræðileg störf innan íþróttafræða hafa síðustu áratugi að 

mestu snúið að líkamsástandi, lífsstíl með tilliti til hreyfingar, þjálfunarfræði, 

útivist, næringarfræði og öðru sem tengist meira raunvísindum en hugvís-

indum. Helstu viðfangsefni á þessu sviði innan íslensks háskólasamfélags 

undanfarin ár eru lífsstíll og líkamsástand, næringarfræði og heilsa ungs 

fólks.27 Þá má nefna lýðheilsu,28 heilsu og lífsstíl eldra fólks29 og læknisfræði-

                                                           
26  Júlían Meldon D´Arcy 2003; Júlían Meldon D´Arcy og Guðmundur Sæmundsson 2004. 
27  Erlingur Sigurður Jóhannsson, Þórarinn Sveinsson, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Brynhildur Briem og 

Þórólfur Þórlindsson 2003; Mojtahedi,  Valentine, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Wilund og Evans 
2008, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Þórarinn Sveinsson, Ingibjörg Gunnarsdóttir, Gestur I. Pálsson, 
Erlingur Sigurður Jóhannsson og Inga Þórsdóttir 2008; Kristján Þór Magnússon, Þórarinn Sveinsson, 
Sigurbjörn Árni Arngrímsson, og Erlingur Sigurður Jóhannsson 2008. 

28  Kristján Þór Magnússon, Þórarinn Sveinsson, Sigurbjörn Árni Arngrímsson og Erlingur Sigurður 
Jóhannsson 2008; Kristján Þór Magnússon, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Þórarinn Sveinsson og 
Erlingur Sigurður Jóhannsson 2011.  

29  Gunnhildur Hinriksdóttir, Sigurbjörn Árni Arngrímsson, Misic og Evans 2013. 
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lega flokkun og líkamlega getu þroskahamlaðra íþróttamanna.30 Allmargir 

meistaranemar hafa lokið námi eða eru langt komnir í meistaranámi í 

íþróttafræðum en langflest verkefni þeirra byggja á þeirri raunvísindalegu 

nálgun sem áður var nefnd, með örfáum undantekningum. Hið sama gildir 

um BS-ritgerðir á íþrótta- og heilsubrautum HÍ og HR, þær eru flestar raun-

vísindalegs eðlis, um þjálffræðileg efni, mælingar, heilsu, næringu og líf-

fræðilega þætti. 

Næsta svið er nær viðfangsefnum þessarar rannsóknar en það eru sál- 

og félagsvísindi. 

 

2.2 Íþróttir, sálfræði og félagsvísindi 

Í félagsvísindum hafa íþróttir oft komið við sögu í rannsóknum og fræða-

starfi enda virðast félagsfræðingar fljótt hafa gert sér grein fyrir samfélags-

legu hlutverki íþrótta. Með félagsvísindum er hér átt við félagsfræði, sál-

fræði, þjóðfræði, lögfræði, viðskiptafræði, uppeldis- og menntunarfræði, 

sagnfræði og skyldar greinar. Jay Coakley og Elizabeth Pike hafa samið eina 

yfirgripsmestu samantektina á þeim fræðum í tengslum við íþróttir.31 Þar er 

meðal annars fjallað ítarlega um ofbeldi og misgjörðir í íþróttum og um 

tengsl íþrótta og fjölmiðla. Ýmsir alþjóðlegir félagsfræðingar hafa einnig 

skrifað um íþróttir í ritum sínum.32 

Tengd félagsfræðinni eru sálfræði og sálfélagsfræði. Íþróttasálfræði er 

viðurkennd undirgrein sálarfræða um allan heim og mikið um þau fræði 

ritað, einkum í Bandaríkjunum en einnig víðar. Úr þeirri átt er vert að nefna 

að árið 2000 kom út viðamikið safnrit í ritstjórn Yuri L. Hanin um geðshrær-

ingar í íþróttum33 þar sem fjallað er um ýmis atriði sem skipta verulegu máli 

fyrir umfjöllun um íþróttir. Í einni greinanna kemur meðal annars fram að 

geðshræringar hafi að minnsta kosti fimmþætt hlutverk í íþróttum sem vísi 

bæði til innri áhrifa geðshræringa á einstaklinginn og íþróttaiðkun hans og 

afrek en ekki síður til samskipta við aðra, til dæmis aðra leikmenn, þjálfara, 

fréttamenn og áhugamenn.34 Í annarri grein þessarar bókar er lögð áhersla 

á að geðshræring einstaklinganna taki eingöngu til gilda og markmiða sem 

þeir eru uppteknir af.35 Þetta getur meðal annars skýrt geðshræringu 

íþróttafréttamanna þegar þeir fjalla um íþróttir sem eru þeim sjálfum sér-

                                                           
30  Ingi Þór Einarsson 2008. 
31  Coakley og Pike 2009. 
32  Til dæmis mun Anthony Giddens hafa skrifaði lokaritgerð sína í háskóla um þróun knattspyrnunnar á 

19. öld, sjá Garðar Gíslason 2000. 
33  Hanin 2000a. 
34  Vallerand og Blanchard 2000. 
35  Lazarus 2000. 
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staklega hugleiknar, til dæmis séu þeir fyrrverandi iðkendur eða tengdir 

þeim sterkum böndum á annan hátt. Bent er á sterka samsvörun geðs-

hræringa og misgóðs gengis í íþróttum36 og áhrif kvíða og spennu fyrir 

keppni37 á árangur og áhrif reiði og árásargirni á frammistöðu íþróttamanns-

ins og andrúmsloft og geðshræringar umhverfisins.38 Ekki eru minni áhrif 

jákvæðari geðshræringa, svo sem gleði, skemmtunar og tilbreytingar.39 Þá 

er mikilvægur þáttur fjölmiðla, íþróttaforystu og áhorfenda í að skapa þann 

andblæ sem hvetur til skemmtunar og gagnkvæmrar innlifunar.40 

Á Íslandi er íþróttasálfræði ekki kennd sem fræðigrein en námskeið eru 

haldin í henni á íþrótta- og heilsubraut HÍ og á íþróttabraut HR. Rannsóknar-

verkefni hafa nokkur verið unnin á síðustu árum. Greinin var kynnt í Íþrótta-

málum árið 199441 og í Frjálsri verslun sex árum síðar.42 Það var svo árið 

2005 sem skrifuð var meistararitgerð í sálarfræði við Háskóla Íslands um 

íþróttasálfræði.43 Nokkrar BS-ritgerðir hafa einnig verið skrifaðar í íþrótta- 

og heilsufræðum við HÍ þar sem íþróttasálfræði kemur við sögu og að 

minnsta kosti einn meistaranemi er að skrifa lokaritgerð þar sem íþróttasál-

fræði er mikið notuð. 

Á Íslandi er ekki mikið um íþróttafélagsfræðinga þótt ýmsir hafi komið 

að skrifum um íþróttir, lýðheilsu og samfélag.44 Árið 1984 skrifaði Gunnar 

Valgeirsson lokaverkefni sitt í félagsfræði um íþróttir og fjölmiðla. Hann birti 

grein í Samfélagstíðindum árið 1984 um hluta niðurstaðna sinna og síðan 

skrifaði hann grein með erlendum félaga sínum í tímaritið International 

Review for the Sociology of Sport tveimur árum síðar.45 Í fyrri greininni er 

fjallað um þátttöku kvenna í íþróttum en í þeirri síðari er borin saman um-

fjöllun fjölmiðla milli landa og sú umfjöllun flokkuð eftir greinum, kynjum og 

fleiri breytum. 

Viðar Halldórsson félagsfræðingur hefur mikið fjallað um íþróttir. 

Meðal annars eru meistara- og doktorsritgerðir hans um íþróttir, auk fleiri 

rannsóknargreina eftir hann á síðari árum.46 Hann varði doktorsritgerð sína 

árið 2012. Niðurstöður hans eru að ýmsir þættir í félagslegu umhverfi hafi 

áhrif á árangur svo sem gildi íþrótta, hvaða íþróttir eru stundaðar og með 

                                                           
36  Hanin 2000b. 
37  Raglin og Hanin 2000. 
38  Isberg 2000. 
39  Jackson 2000: 135-136 og 150-151. 
40  Jackson 2000: 154. 
41  Hörður Þorgilsson og Salbjörg Bjarnadóttir 1994. 
42  Guðrún Helga Sigurðardóttir 2000. 
43  Hafrún Kristjánsdóttir 2005. 
44  Til dæmis Þórólfur Þórlindsson 2005; Erlingur Sigurður Jóhannsson, Þórarinn Sveinsson, Sigurbjörn 

Árni Arngrímsson, Brynhildur Briem og Þórólfur Þórlindsson 2003. 
45  Gunnar Valgeirsson 1984; Gunnar Valgeirsson og Snyder 1986. 
46  Viðar Halldórsson 1997, 1998, 2002. 
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hvaða hætti. Þá byggist árangur í íþróttum einnig á samspili staðbundinna 

félagslegra þátta og hnattvæðingar íþrótta. Loks er það niðurstaða Viðars 

að ákveðin blanda atvinnu- og áhugamennsku geti skapað hagstætt um-

hverfi fyrir árangur í íþróttum.47 

Ritgerðir til B.A.-, B.Ed.- og B.S.-prófs í félagsfræði, íþrótta- og heilsu-

fræði hafa verið allmargar undanfarin ár þar sem félagsfræðilegt mat hefur 

verið lagt á efnið. Sem dæmi má nefna ritgerðir í félagsfræði um íþróttir og 

námsárangur, áfengis- og munntóbaksneyslu íþróttamanna og um baksvið 

og framsvið handboltans.48 

Lögfræði telst til félagsvísinda og innan hennar er mikið fjallað um 

íþróttir víða um heim. Hér á Íslandi hefur þó nær eingöngu verið um þær 

skrifað í lokaverkefnum laganema, bæði B.A.-verkefnum og meistara-

verkefnum. Meðal álitamála sem þar hafa verið tekin fyrir er áhættutaka í 

íþróttum og þar með eigin ábyrgð ef til árekstra eða meiðsla kemur, tengsl 

reglna í íþróttum og laga, lyfjamál, ofbeldi í íþróttum og ábyrgð geranda og 

skattamál.49 

Íþróttastjórnun (e. sport management) er allvinsæl fræðigrein víða er-

lendis þótt lítið hafi farið fyrir henni á Íslandi. Til dæmis er sérstök deild 

innan Íþróttaháskóla Noregs sem sinnir þeim fræðum.50 Þessi grein fjallar 

meðal annars um stjórnun viðburða, rekstur félaga og mannvirkja og hags-

leg áhrif íþrótta og íþróttaviðburða. Fyrir sex árum birtist grein um hagrænt 

gildi íþrótta í tímaritinu Íþróttamálum.51 Nokkur lokaverkefni hafa verið 

unnin á þessu sviði, einkum í viðskipta- og hagfræði. Meðal viðfangsefna 

eru áhrif íþróttastarfsemi á fjármál hins opinbera, þjóðhagsleg áhrif Reykja-

víkurmaraþons, áhrif hlutfallslegs aldursmunar í íþróttum, áhrif Ólympíu-

leikanna á fjárhag þeirra borga sem halda þá, launakostnaður í enska 

boltanum og fjármál ameríska fótboltans.52 Þá lauk nemandi á íþrótta- og 

heilsubraut HÍ lokaverkefni sínu árið 2010 með því að standa fyrir íþrótta-

sýningu í Borgarleikhúsinu.53 

Fræðileg skrif um íþróttir í skólum hafa ekki notið mikillar athygli hér-

lendis þrátt fyrir mikil skrif um kennslumál almennt. Að vísu hafa margar 

fræðandi greinar, sumar eftir fræðimenn í íþróttafræðum, birst í tímariti 

                                                           
47  Viðar Halldórsson 2012. 
48  Vilhjálmur Egill Vífilsson 2012; Pétur Einarsson 2012; Anna Soffía Víkingsdóttir 2012; Halldór 

Árnason 2011. 
49  Birgir Jónasson 2010; Höskuldur Eiríksson 2006; Stefán Karl Kristjánsson 2005, 2006; 

Birkir Snær Fannarsson 2005; Kristinn Jónasson 2011. 
50  NIH Vefsíða Án árs. 
51  Þórdís Lilja Gísladóttir 2007. 
52  Guðbjörg Gunnarsdóttir 2008; Daníel Kristinsson 2012; Gerður Þóra Björnsdóttir 2012; Pétur Sólnes 

Jónsson 2011; Sverrir Freyr Jónsson 2011; Loftur Kristjánsson 2010. 
53  Anna Greta Ólafsdóttir 2010. 
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Íþróttakennarafélagsins, Íþróttamálum54, til dæmis grein um samþættingu 

íþrótta við aðrar námsgreinar55 en vísindagreinar eftir fræðimenn eru afar 

fáar. Þó má nefna grein dr. Ingimars Jónssonar frá 2004 um íþróttir og 

líkamsmenningu56 og grein frá árinu 2000 eftir tvo íþróttakennara um tölvu-

íþróttir í íþróttakennslu.57 Einnig var skrifuð lokaritgerð árið 1976 um 

íþróttakennslu og íþróttalöggjöf sem hefur enn heilmikið upplýsingagildi.58 Í 

íþrótta- og heilsufræði HÍ hafa nokkrar meistarprófsritgerðir fjallað um 

ákveðna þætti íþróttakennslu.59 Lokaritgerðir BS- og B.Ed.-nema í íþrótta- 

og heilsufræðum í HÍ hafa loks margar fjallað um ýmsa þætti íþróttakennslu. 

Til dæmis var árið 2000 skrifuð BS-ritgerð um ábyrgð íþróttakennarastarfs-

ins.60 

Þá víkur sögunni til sagnfræðinnar og tengsla hennar við íþróttir en þau 

tengsl hafa lengi verið náin þótt heldur hafi þau minnkað á seinni árum, 

hvað varðar fræðilega umfjöllun. Þar á móti má segja að alþýðleg fræðslu-

skrif um íþróttasöguleg efni hafi aukist, til dæmis með útgáfu ýmissa árbóka 

og sögulegra rita um íþróttir. Fyrst úr þessum ranni sagnfræðinnar ber að 

nefna að Björn Bjarnason sagnfræðingur skrifaði árið 1908 doktorsritgerð 

sína við Kaupmannahafnarháskóla um íþróttir fornmanna sem út kom á 

íslensku árið 1908 og aftur 1950.61 Þetta er grundvallarrit sem fjallar um 

viðhorf og hetjudýrkun fornmanna, íþróttir þeirra, vopnaburð og líkams-

uppeldi. 

Ingimar Jónsson skrifaði doktorsritgerð sína við Leipzigháskóla árið 

1964 um sögu íþrótta á fyrri hluta 20. aldar auk þess sem hann hefur skrifað 

um sögu íþrótta á Íslandi og fleira sem varðar íþróttafræði.62 Hið sama má 

segja um Þorstein Einarsson íþróttafulltrúa sem hefur tekið saman ýmis 

ágrip af sögu íþrótta á Íslandi sem meðal annars hafa verið nýtt í akadem-

ísku námi.63 Þá skrifuðu þrír ungmennafélagar sem allir eru háskólaborgarar 

sögu landsmóta UMFÍ frá 1909 til 1990.64  

Frá seinni árum má nefna íþróttasögurannsóknir Jóns M. Ívarssonar 

sagnfræðings og bækur hans um sögu UMFÍ, HSK og Ungmennafélags Bisk-

upstungna.65 Hann er enn að kynna sér nánar sögu einstakra félaga og má 

                                                           
54  Íþróttamál 1973-. 
55  Alfreð Guðmundsson og Sveinbjörn Ásgrímsson 2006.  
56  Ingimar Jónsson 2004. 
57  Gígja Gunnarsdóttir og Ingibjörg Magnúsdóttir 2000. 
58  Guðmundur Ingi Kristjánsson 1976. 
59  Til dæmis Þorsteinn Darri Sigurgeirsson 2011. 
60  Stefán Már Guðmundsson 2000. 
61  Björn Bjarnason 1950. 
62  Ingimar Jónsson 1968 og 1983. 
63  Þorsteinn Einarsson Án árs a, Án árs b, 1957a, 1957b og 1977. 
64  Viðar Hreinsson, Jón Torfason og Höskuldur Þráinsson 1992. 
65  Jón M. Ívarsson 2007, 2010 og 2013. 
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því búast við fleiri yfirlitsritum frá honum næstu árin. Loks ber að nefna 

sögu ÍSÍ sem nýlega kom út í ritstjórn Steinars J. Lúðvíkssonar í tilefni 100 

ára afmælis sambandsins.66 

Af rannsóknarritgerðum síðari ára í sagnfræði má nefna B.A.-ritgerð 

um upphaf skipulagðra íþrótta á Íslandi og samfélagsleg áhrif þeirra en þar 

tengjast sagnfræði og félagsfræði í umfjölluninni.67 B.A.-ritgerð um kvenna-

íþróttir, feðraveldi og þjóðernishyggju tengist einnig félagsfræðum og þá 

einkum kynjafræðum.68 Ímynd og þjóðernishyggja fá einnig sína umfjöllun í 

B.A.-ritgerð um íslenska þjóðarímynd í umfjöllun um A-landslið karla í knatt-

spyrnu og handknattleik á árunum 1946-2008.69 Einn meistaranemi í 

íþrótta- og heilsufræði hefur ljáð lokarannsókn sinni sagnfræðilegt sjónar-

horn í ritgerð um íslensk-kanadíska ólympíuliðið Fálkana sem sigraði í ís-

knattleik árið 1920.70 Áður hafði sami nemandi ásamt öðrum ritað B.S.-rit-

gerð um efni sem bæði var sagnfræðilegt og bókmenntalegt, þ.e. um hólm-

göngurnar til forna.71 Auk þeirra hafa ýmsir skrifað B.S.-verkefni þar sem 

sagnfræðilegt sjónarhorn er notað í einhverjum mæli. 

Samantekið má segja að í lokaritgerðum í félagsvísindin hafi verið 

fjallað allnokkuð um íþróttir þótt í sumum undirgreinar þeirra vísinda sé 

eftir að skoða þær mun betur enda margt forvitnilegt þar sem vert væri að 

fjalla um, ekki síður en í mannvísindunum sem við tökum næst fyrir. 

 

2.3 Íþróttir, þjóðfræði og trúarbrögð 

Ástæða er til að fjalla sérstaklega um framlag þjóðfræða og trúarbragða til 

íþrótta. Íþróttir hvíla frá fornu fari á traustum grunni trúarbragða, allt frá 

dögum Forn-Grikkja. Þá var litið svo á að íþróttir væru hluti átrúnaðarins og 

afrek íþróttamannsins fórn hans til guðanna.72 Í íslenskum fornritum kemur 

einnig fram að hvers kyns íþróttir tengdust ásatrúnni, meðal annars með því 

að einkenni og kostir einstakra goða og gyðja voru gjarnan tengdir íþrótta-

leikni þeirra og líkamsburðum.  

Það viðhorf ásatrúarinnar að íþróttir séu ríkur þáttur í persónuleika 

goða og manna gengur svo aftur í Íslendingasögum. Fjölmörg dæmi eru um 

að íþróttaleikni sé hluti persónulýsingar og ekki aðeins það, heldur sterkur 

                                                           
66  Íþróttabókin 2012. 
67  Andri Már Hermannsson 2009. 
68  Hafdís Erla Hafsteinsdóttir 2011. 
69  Einar Einarsson 2010. 
70  Soffía Björg Sveinsdóttir 2012. 
71  Einar Hróbjartur Jónsson og Soffía Björg Sveinsdóttir 2007. 
72  Young 1985. 
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þáttur í spennu og uppbyggingu margra sagna.73 Þjóðsögurnar geyma einnig 

margar frásagnir af fornum íþróttahetjum eins og Gretti Ásmundarsyni og 

fleirum.74 Rímur og kvæði liðinna alda geyma margan vitnisburð um mikil-

vægi íþrótta sem þjóðlífsþáttar og viðfangsefnis einstaklinganna.  

Erlendis má sjá að trú og hjátrú tengjast íþróttum á ýmsan hátt. Sumir 

leikmenn kaþólskra þjóða signa sig gjarnan fyrir kappleiki og biðja bænir, 

einstaka frjálsíþróttamenn snúa augliti sínu til himna og ákalla guð sinn áður 

en keppni hefst. Sumir karlar og konur kyssa hálsmen sín, skerða ekki neglur 

eða snúa sér í átt til Mekka. Má ekki telja líklegt að meðal Íslendinga sé eitt-

hvað svipað á kreiki enda eru þeir taldir til þeirra þjóða þar sem hjátrú og 

trú á yfirskilvitlega hluti er talin nokkuð almenn?75 

Að sönnu fer ekki mikið fyrir íþróttum í Biblíunni, að minnsta kosti ekki í 

þeirri merkingu sem íslenskum nútímamönnum er töm. Frásögnina af 

viðureign þeirra Davíðs og Golíats má þó skoða sem eins konar íþrótta-

keppni þess tíma. Íþróttir sem tæki í kristilegu uppeldisstarfi eru jafnframt 

vel hugsanlegar og hafa oft verið. KFUM og KFUK hafa til dæmis löngum 

tengst íþróttum, ekki bara í sumarastarfi sínu fyrir börn og unglinga í Vatna-

skógi og víðar, heldur hafa upp úr starfi KFUM og K sprottið íþróttafélög og 

jafnvel íþróttabókmenntir.76 Í þessu ljósi má skoða grein í Kirkjuritinu fyrir 

nokkrum árum um mikilvægi persónuleikamótunar í íþróttastarfi.77 Ennþá 

nýrri og nýstárlegri er B.A.-ritgerð þar sem höfundur spyr hvort knattspyrna 

sé lífsstíll og menning eða trú.78 Þá er full ástæða til að minna á að Í Argent-

ínu er sérstakur kristinn söfnuður helgaður hetjunni (og hálfguðinum) Diego 

Maradona.79 

Íþróttir virðast við fyrstu sýn vera tilvalið viðfangsefni fyrir þjóðfræð-

inga enda hafa ýmsir erlendir þjóðfræðingar ritað um þær. Fáir íslenskir 

þjóðfræðingar hafa þó sýnt þeim verulegan áhuga en á því kann þó að verða 

breyting. Tvö lokaverkefni úr þjóðfræði eru verðugt framlag til íþróttafræða. 

Nýlegt meistaraprófsverkefni fjallaði um útileiki á Íslandi og er þar meðal 

annars fjallað um fótboltaiðkun.80 Þá skrifaði þjóðfræðinemi B.A.-verkefni 

um foreldra og fótboltaiðkun barna þeirra.81  

Hjátrú og innvígsla í íþróttum hafa því vissulega verið rannsakaðar hér 

á landi en með takmörkuðum hætti. Þó ber að nefna efni sem Símon Jón 

                                                           
73  Guðmundur Sæmundsson og Ingibjörg Jónsdóttir Kolka 2008. 
74  Guðmundur Sæmundsson 2010a. 
75  Erlendur Haraldsson 1978 og 2005. 
76  Friðrik Friðriksson 1931; Valur.is 2009. 
77  Halldór Reynisson 2004. 
78  Gunnar Stígur Reynisson 2009. 
79  Maradona 2009. 
80  Símon Jón Jóhannsson 2010.  
81  Hjördís Pálsdóttir 2011. 
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Jóhannsson viðaði að sér fyrir bók sína Stóra hjátrúarbókin (1999) en þar 

nefnir hann þónokkur dæmi úr íslenskum raunveruleika og snertir það efni 

klæðaburð, mataræði, nöfn, hráka og margt fleira.82 Einn íslenskur meist-

aranemi í tómstunda- og félagsmálafræðum hefur nýlega skrifað lokaritgerð 

um rýnihóparannsókn sína um hjátrú og busun í íþróttum.83 Ekki er vafi á að 

frekari rannsóknir á þessu sviði munu einnig nýtast íslenskum íþróttafræð-

ingum, einkum þeim sem tengja íþróttir við menningu og samfélag. Nú ný-

verið var busun tekin fyrir í opinberri umræðu þar sem Ómar Ragnarsson 

gekk fram fyrir skjöldu í bloggi84 en í kjölfarið varð áberandi umræða í fjöl-

miðlum um flengingar sem viðhafðar eru hjá karlaliði Íslands í handknatt-

leik. Framkvæmdastjóri HSÍ sat fyrir svörum um málið og sagði: „Þetta er 

bara hefð og menn hafa ekki slasast að því ég best veit“.85 

Hjátrú íslensks afreksfólks fékk verðskuldaða athygli á heimsmeistara-

móti kvennalandsliða í handknattleik í desember 2011 þegar í ljós kom að 

ein af lykilleikmönnum Íslands, Anna Úrsúla Guðmundsdóttir, horfði aldrei á 

liðsfélaga sína taka vítaköst í leikjum liðsins heldur sneri baki við marki and-

stæðingsins og horfði á viðbrögð íslenska markvarðarins í staðinn. Þegar 

hún var innt eftir þessu af blaðamanni svaraði hún þessu til: „Þetta er bara 

einhver vitlaus hjátrú hjá mér sem ég byrjaði á í fyrstu úrslitakeppninni með 

Val“.86 Þetta ágæta dæmi sýnir vel hve góðu lífi hjátrú lifir á meðal íþrótta-

fólks.  

Næsta og síðasta fræðasviðið sem skoðað verður er svið hugvísinda, 

allt frá heimspeki til málvísinda en þá er komið á heimavöll þessa rann-

sóknarverkefnis. 

2.4 Íþróttir og hugvísindi 

Íslenskir hugvísindamenn virðast í skrifum sínum hafa sýnt minni áhuga á 

íþróttum en aðrir fræðimenn. Það er að sumu leyti í samræmi við það sem 

tíðkast í öðrum vestrænum samfélögum, einkum í Evrópu. Í Bandaríkjunum 

eru íþróttir sem umfjöllunarefni hugvísindamanna umfangsmeiri og lengra 

komnar í flestum greinum.87 Áhugi fræðimanna á þessu sviði hér á landi á 

íþróttum hefur verið fremur lítill fram til þessa. 

Rétt er að byrja á heimspekinni. Íþróttaheimspeki (þá aðallega siðfræði 

en einnig heimspeki líkamsbeitingar og hreyfingar) er nokkuð vinsælt um-

                                                           
82  Símon Jón Jóhannsson 1999. 
83  Sæunn Sæmundsdóttir 2013. 
84  Ómar Ragnarsson 2012. 
85  „Rassskellingar hafa tíðkast lengi“ 2012. 
86  „Anna Úrsúla: Bara einhver vitlaust hjátrú hjá mér“ 2011. 
87  Júlían D´Arcy og Guðmundur Sæmundsson 2004. 
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fjöllunarefni fræðimanna utan Íslands, til dæmis í Noregi með mönnum eins 

og Sigmundi Loland og Gunnari Breivik88 og Englandi þar sem fræðimenn á 

borð við Mike MacNamee og Leslie A. Howe starfa.89 Á Íslandi hafa íþrótta-

tengdir heimspekiþankar einkum hverfst um hetjuhugsjónina til forna en 

þar hafa helst gert sig gildandi eldri fræðimenn eins og Ólafur Briem, Sig-

urður Nordal, Einar Ólafur Sveinsson og Hermann Pálsson, að ógleymdum 

Birni Bjarnasyni og fleiri íslenskum sem erlendum norrænufræðingum.90 

Einnig er sjálfsagt að nefna Einar Pálsson sem hefur ritað mikið um hug-

myndaheim fornsagnanna, meðal annars um baksvið Njálu.91 Þá má einnig 

nefna yngri fræðimenn eins og heimspekingana Vilhjálm Árnason og 

Kristján Kristjánsson92 sem báðir hafa velt fyrir sér hetjuímyndinni til forna.  

Árið 2011 var rituð fræðigrein um íþróttasiðfræði íslenskra íþróttabók-

mennta93 og önnur ári síðar í tímarit heimspekinga, Hug.94 Tvær síðasttöldu 

greinarnar eru hluti þessarar doktorsrannsóknar. Áður birtist fræðileg hug-

vekja í tímaritinu Skildi um siðfræði íþrótta þar sem meðal annars var ýjað 

að því að eitthvað geti verið skylt með keppnisanda einstaklingshyggjunnar í 

íþróttum og í viðskiptum, aðallega bankaviðskiptum fyrir hrun.95 

Íþróttaheimspekileg skrif önnur hin síðari ár eru ekki mörg. Þó er rétt 

að nefna grein frá 2003 um íþróttaanda og íþróttahugsjón,96 grein um ung-

mennafélagsandann frá 1997,97 meistaraprófsritgerð frá 2011 um syndasel-

ina í Grettis sögu og Gísla sögu Súrssonar98 og loks meistaraprófsritgerð frá 

2010 um hetjur þjóðveldistímans.99 

Í beinu framhaldi af íþróttaheimspekinni má skoða íþróttabókmenntir. 

Raunar falla þessar tvær fræðigreinar oft saman, einkum þegar verið er að 

fjalla um fornbókmenntir. Greinar hafa birst um íþróttir í fornbókmenntum 

Íslendinga, bæði almennt100 og í Grettissögu sérstaklega101 og um notkun 

íþrótta í fornsögunum í kennslu.102 Árið 2012 var skrifuð M.A.-ritgerð um 

                                                           
88  T.d. Loland og MacNamee 2000; Breivik 2012. 
89  Til dæmis MacNamee 2008 og Howe 2004. 
90  Einar Ólafur Sveinsson 1943; Ólafur Briem 1972; Sigurður Nordal 1942; Hermann Pálsson 1981; 

Björn Bjarnason 1950; Glebe-Möller og Pedersen 1987. 
91  Einar Pálsson 1969. 
92  Vilhjálmur Árnason 1985; Kristján Kristjánsson 1998. 
93  Guðmundur Sæmundsson og Kristján Kristjánsson 2011. 
94  Guðmundur Sæmundsson og Kristján Kristjánsson 2012. 
95  Guðmundur Sæmundsson 2009. 
96  Kolbeinn Óttarsson Proppé 2003.  
97  Sesselja Guðmunda Magnúsdóttir 1997. 
98  Poilvez 2011. 
99  Figueroa 2010. 
100  Guðmundur Sæmundsson 2004b; 2004c.  
101  Guðmundur Sæmundsson 2005b; 2010a.  
102  Guðmundur Sæmundsson og Ingibjörg Jónsdóttir Kolka 2008. 
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karlmennsku og hetjuímynd fimm Íslendingasagna103 og ári fyrr M.A.-ritgerð 

um karlmennskulýsingar, útlit og klæðaburð í Íslendingasögum.104 Loks skrif-

uðu tveir íþróttafræðinemar B.S.-lokaritgerð um hólmgöngur í Íslendinga-

sögunum.105  

Hins vegar hefur afar lítið verið skrifað um nýrri íslenskar íþróttabók-

menntir. Júlían Meldon D´Arcy prófessor í ensku við HÍ hefur þó sinnt 

íþróttabókmenntarannsóknum og skrifað um þær greinar erlendis og á Ís-

landi, ýmist einn eða með öðrum.106 Grein um Fótboltasögur Elísabetar Jök-

ulsdóttur birtist árið 2005107 og í erlendri fræðibók fimm árum síðar.108 Loks 

var skrifuð B.S.-ritgerð árið 2008 um íþróttabækur Þorgríms Þráinssonar.109 

Íþróttafjölmiðlar hafa ekki heldur fengið mikla fræðilega umfjöllun. Þó 

ritstýrði Kjartan Ólafsson við Háskólann á Akureyri mikilli skýrslu árið 2006 

um íþróttir og fjölmiðla, þar sem dregnar eru fram miklar upplýsingar, með-

al annars um skiptingu á milli kynja í fjölmiðlaumfjöllun.110 Tvær greinar 

voru skrifaðar árið 2011 um orðræðugreiningu á íþróttatextum í fjölmiðl-

um111 og er önnur þeirra hluti þessarar doktorsrannsóknar. Hið sama á við 

um grein í Netlu um orðræðuna um konur í íþróttum.112 Loks má nefna 

fimm lokaverkefni úr KHÍ/HÍ þar sem fjölmiðlaorðræðan er á einhvern hátt 

greind. Hið fyrsta er verkefni frá 2008 um íþróttaumfjöllun í prentmiðlum,113 

annað er frá árinu 2010 um íþróttaumfjöllun í sjónvarpi,114 hið þriðja frá 

sama ári um þjóðarímyndina í umfjöllun um A-landslið karla í knattspyrnu 

og handknattleik 1946-2008,115 hið fjórða frá árinu 2012 um orðræðu 

vefmiðla um landslið karla og kvenna í knattspyrnu116 og loks hið fimmta um 

orðræðu KSÍ og fjölmiðla um íslenska kvennaknattspyrnu.117 
Hið fyrsta sem finnst um tungutak íþróttanna er B.Ed.-ritgerð um 

íþróttamálfar, skrifuð 1992. Niðurstaða hennar er að mikil vinna sé lögð í að 

íslenska hugtök í íþróttum og að þeir sem fjalla um íþróttir í rituðu máli og í 

ljósvakamiðlum reyni að vanda mál sitt og nota málfar sem allir skilja. Hins 

                                                           
103  Sigríður Steinbjörnsdóttir 2012. 
104  Hrönn Hilmarsdóttir 2011. 
105  Einar Hróbjartur Jónsson og Soffía Björg Sveinsdóttir 2007. 
106  Júlían Meldon D´Arcy 2003; Júlían Meldon D´Arcy og Guðmundur Sæmundsson 2004. 
107  Guðmundur Sæmundsson 2005a. 
108  Guðmundur Sæmundsson 2010b. 
109  Hróðný Kristjánsdóttir 2008. 
110  Kjartan Ólafsson 2006. 
111  Guðmundur Sæmundsson og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2011; Guðmundur Sæmundsson og 

Kristín Björnsdóttir 2011. 
112  Guðmundur Sæmundsson 2012. 
113  Anna Guðrún Steindórsdóttir 2008. 
114  Björn Björnsson og Ómar Freyr Rafnsson 2010. 
115  Einar Einarsson 2010. 
116  Karitas Þórarinsdóttir 2012. 
117  Oddur Sigurjónsson 2013. 
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vegar leyfi menn sér frjálsara orðaval í talmáli en ritmáli og í íþróttaskrifum 

sjáist víða votta fyrir talmáli. Samkeppni fréttamanna um athygli valdi því 

svo að oft sjáist þar skrautlegar og hástemmdar lýsingar.118  

Fjórum árum síðar var skrifuð lokaritgerð við Háskóla Íslands um málfar 

á íþróttasíðum dagblaðanna.119 Árið 1998 var flutt erindi um könnun á mál-

fari í útvarpsstöðvum á málræktarþingi Íslenskrar málnefndar og Útvarps-

réttarnefndar í tengslum við dag íslenskrar tungu. Grein þessi fjallar um 

útvarpsstöðvarnar almennt og ekkert er komið inn á íþróttaumfjöllun en 

athygli vekur að greinarhöfundar telja að almennt sé talað lélegt mál á út-

varpsstöðvunum, einkum þeim sem höfða til unglinga eða ungs fólks og 

virðist sem stjórnendur þeirra eða starfsmenn telji sig með því vera að 

þóknast hlustendum sínum.120   

 Árið 2004 var skrifuð grein í tímaritið Hrafnaþing um málfar íþrótta-

fréttamanna121 og fjórum árum seinna grein um sérkenni og virðingu 

íþróttamálfars.122 Í báðum þessum greinum er því sjónarmiði haldið fram að 

málfar í íþróttum einkennist af sköpun og blæbrigðum.  

Nemi í íslensku skrifaði árið 2009 B.A.-ritgerð um handboltaorð. Þar er 

einkum fjallað um nýyrðasmíð og aðferðir til að mynda ný orð. Niðurstaða 

hans er meðal annars sú að fjölmiðlar virðist hafa fylgt hreintungustefnu í 

handboltamáli í ljósi þess hve fá tökuorð sé að finna þar.123  

Tveimur árum síðar kom B.A.-ritgerð um þróun og varðveislu hesta-

mannamáls. Þar er orðmyndun í hestamannamáli skoðuð, hvaða aðferðum 

hafi verið beitt og hvað einkenni hana, auk þess sem varðveislan var könnuð 

með tilliti til þess hvort fólk nú á dögum þekki merkingu orða og orðatil-

tækja úr hestamannamáli. Meginniðurstaðan var að orðaforði í hesta-

mannamáli hafi breyst mjög mikið vegna breytts hlutverks íslenska hestsins 

úr dráttar- og burðardýri og samgöngutæki í frístunda-, íþrótta- og ræktun-

ardýr (ýmist vegna framleiðslu á kjöti eða til kynbóta og útflutnings).124 

Loks er rétt að minnast örlítið á tvær nýlegar norskar rannsóknir sem 

standa þessum fræðum nærri. Thore Roksvold rannsakaði og skrifaði árið 

2005 doktorsritgerð um það hvort málfari norskra dagblaða hefði á ein-

                                                           
118  Svanfríður Guðjónsdóttir 1992.  
119  Hallgrímur Indriðason 1996. 
120  Nemendur í hagnýtri fjölmiðlun 1998. 
121  Guðmundur Sæmundsson 2004a. 
122  Guðmundur Sæmundsson 2008. 
123  Guðmundur Marinó Ingvarsson 2009. 
124  Ásdís Þórsdóttir 2011. 
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hvern hátt hnignað í áranna rás, eins og oft væri haldið fram og sést reyndar 

oft í umræðunni á Íslandi. Niðurstaða Thore Roksvold eftir blandaða eigind-

lega og megindlega rannsókn er að málfar blaðsins sem hann rannsakaði 

sérstaklega hafi ekki versnað, þvert á móti orðið málefnalegra, nákvæmara 

og skemmtilegra. Hins vegar var það skoðun þátttakenda í spurningakönn-

unarhluta rannsóknarinnar að málfarið væri og hefði einatt verið verst í 

íþróttafréttamennskunni.125 
Síðari rannsóknin var söguleg orðræðugreining á forsíðu eins dagblaðs 

á 70 ára tímabili, frá 1925-1995. Ekkert er fjallað sérstaklega um íþrótta-

fréttir blaðsins en almenn niðurstaða er að forsíðan sé minna bókmenntaleg 

en áður en meiri blaðamennska, þ.e. meiri nákvæmni og málefnalegri fram-

setning.126 Að því leyti er samræmi á milli þessara tveggja norsku rannsókna 

þótt ólíkum aðferðum sé beitt. 

Hér hefur verið gefið nokkuð almennt yfirlit yfir einkum íslenskar rann-

sóknir á því sviði sem doktorsrannsóknin tekur til. Ljóst er að þessar rann-

sóknir eru fremur litlar að vöxtum hvað varðar fræðilega tengingu heim-

speki, orðræðu og málfars við íþróttir svo að framlag þessarar rannsóknar er 

líklegt til að bæta nokkru við þekkingu fræðafólks á þeim sviðum. 

Nú líður að því að gerð verði grein fyrir athyglisverðustu atriðunum í 

niðurstöðum rannsóknanna þriggja sem ritgerð þessi er byggð á. Fyrst er 

ástæða til að skoða þær rannsóknaraðferðir sem notaðar voru. 

  

                                                           
125  Roksvold 2005. 
126  Veum 2008: 207-208. 
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3. Verkfærakistan 
 

Ég þreytti lengi knattleik við sifjalið Satans 

og séð hefur engi þvílíkan djöflagang. 

Ég varðist einn á vallarhelmingi mínum 

með vindstöðu beint í fang. 

 

En upphlaupum hinna ég varðist þó vonum lengur 

og víst fengu djöflarnir frá mér hættuleg skot. 

Að lokum verð ég í nauðvörn að neyta hnefans 

sem náttúrlega var brot. –  

 

Og drottinn var sjálfur dómari í þessum leik. 

Þó dómarar hafi yfirleitt nóg með sig 

var liði svo ranglega skipt og mín vígstaða veik 

að ég vonaði hann mundi sjá gegnum fingur við mig. 

 

Hendi! kallaði drottinn og dæmdi þeim aukaspark. 

 

Og djöfullinn skoraði mark. 

  (Vítaspyrna eftir Rósberg G. Snædal) 

 

Hvað einkennir einkum umfjöllun um íþróttir í íslenskum bókmenntum og 

fjölmiðlum? Þannig hljóðar rannsóknarspurning þessarar doktorsrann-

sóknar. Þegar hún hafði verið ákveðin lá fyrir að hún væri of umfangsmikil 

til að reyna að svara henni í einni rannsókn. Og reyndar lá einnig ljóst fyrir 

að eitt doktorsverkefni gæti vart rúmað svo umfangsmikla spurningu svo að 

vel væri. Nauðsynlegt var þó að setja hana fram vegna þess hve lítið er til af 

hugvísindalegum rannsóknum á íþróttum.  Ætlunin var að hún gæti myndað 

ramma um slíkar rannsóknir sem gætu þar með gefið heildstæða mynd af 

þeirri umfjöllun sem um er spurt. Út frá þessari yfirspurningu er hægt að 

hugsa sér margháttaðar undirspurningar með tengingu við ýmis svið um-

fjöllunarinnar og við ýmsar fræðigreinar. Niðurstaðan varð sú að efna til 

þriggja rannsókna sem tengdust, sameinuðust undir hatti aðalrannsóknar-

spurningarinnar en í stað heildstæðrar myndar gætu þær hver um sig veitt 

nægilega innsýn í umfjöllunina til að hægt yrði að staðhæfa eitthvað um 

hana í heild eða að minnsta kosti leiða líkur að einhverju heildrænu svari.  

Rannsóknarverkefni þetta hefur verið þríþætt. Kannski væri þó réttara 

að kalla það þríeitt vegna þess sameiginlega grunns sem þær hvíla á, bæði 
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efnislega og aðferðafræðilega. Það varð fljótlega ljóst þegar vinna hófst að 

þótt svo viðhorfið til rannsóknarefnisins væri eitt yrðu tilbrigðin í aðferða-

fræði rannsóknanna þriggja nokkuð ólík. Fyrsta rannsóknin var almennust 

og tengdist mest siðrænum viðhorfum og heimspeki og spannaði lengstu 

söguna, sú næsta náði yfir styttri tíma og beindist meira að samfélagslegum 

áhrifum og orðræðu en sú síðasta var þrengst og sneri að nánustu samtíð,  

einkum málfarinu. Aðferðafræðilega var nálgunin einnig með þrennu móti. 

 

3.1 Siðfræðigreiningin  

Fyrsta rannsóknin er eins konar siðfræðigreining eða siðfræðileg orðræðu-

greining. Áhugi vaknaði á að skoða íþróttir sem fyrirbæri í gegnum aldirnar 

og hvaða hugsjónir eða gildi hefðu í upphafi legið að baki þeim og hvaða 

gildi réðu nú. Fyrsti hluti rannsóknarinnar fólst því í kanna fornsögurnar og 

umfjöllun fræðimanna um hetjuhusjón og hetjuímynd. Á þessu stigi var því 

um siðfræðilega og heimspekilega greiningu að ræða. Rannsaka þurfti hvort 

þessar fornu hugmyndir hefðu á einhvern hátt skilað sér til nútímans. Engu 

breytir hér þótt sumar fornbókmenntir lýsi íþróttum að einhverju leyti á 

neikvæðan hátt, samanber oflæti Grettis sterka127 eða svindl í hesta-

íþróttum til dæmis í Njáls sögu.128 Af samhengi þessara sagna má ljóst vera 

slíkar lýsingar ganga gegn siðferðishugmyndum síns tíma. Ákveðið var að 

kanna nútímasagnaskáldskap með tilliti til þessara hugmynda og fyrsta 

undirspurning doktorsrannsóknarinnar sett fram:  

 

 Hvers konar siðrænni hugsun og viðhorfum til íþrótta lýsir íslenskur 
nútímaskáldskapur?  

Hér er verið að fiska eftir því hvort á þessu sviði ríki gömul viðhorf og 

gildi, til dæmis í anda fornrar hetjudýrkunar, og hvort „ungmennafélagsand-

inn“ ráði för. Við lestur íslenskra íþróttabókmennta (fagurbókmennta þar 

sem íþróttir gegna ríku hlutverki), fornra og nýrra, annars vegar og íþrótta-

fjölmiðla hins vegar kom fljótlega í ljós að verulegt misræmi virðist vera á 

milli ætlaðs raunveruleika íþróttanna og íþróttabókmennta af ýmsu tagi. 

Þetta misræmi gæti verið tengt siðferði og viðhorfum. Hér virtist því þörf á 

að leita skýringa á hugsanlegu misræmi og í því skyni var tveimur undir-

spurningum bætt við:  

 

                                                           
127  Grettis saga 1985; Guðmundur Sæmundsson 2010a. 
128  Brennu-Njáls saga 1985: 194-195. 
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 Samrýmast þessar lýsingar „raunveruleika íþróttanna“ á Vesturlönd-
um? 

 Samrýmast þessar lýsingar kenningum nútímaþjóðfélagsfræðinga um 

sjálflægni og einstaklingshyggju nútímans? 

Þessum tveimur undirspurningum var svarað í siðfræðigreinunum tveim-

ur með hugtakagreiningu og  félagsfræðilegum rökfærslum. Aðalspurning-

unni var hins vegar leitast við að svara með sögulegri orðræðugreiningu. 

Gagnaöflunin byggðist á eigin lestri og ábendingum frá samstarfsfólki og 

vinum um bókmenntir þar sem minnst væri á íþróttir á einhvern hátt, nei-

kvæðan eða jákvæðan. Vegna smæðar íslensks bókmenntaarfs er ólíklegt að 

nokkurt bókmenntaverk sem máli skipti fyrir þessa greiningu hafi orðið út-

undan. Engin tilraun er hér gerð til að setja fram tæmandi upptalningu eða 

umfjöllun í þeim skilningi að öll bókmenntaverk sem nefna íþróttir hafi verið 

greind. Hins vegar var greiningunni ætlað að vera eins umfangsmikil og 

kostur er hvað varðar íþróttatengdar bókmenntir sem skipta máli um sið-

ferðilegan boðskap. Rannsóknin er takmörkuð við sagnaskáldskap fyrir ungl-

inga eða fullorðið fólk.   

Með sögulegri orðræðugreiningu er átt við gagnrýna greiningu byggða 

á stefjum (þrástefjum) og meginstefjum (lögmætisreglum) úr ákveðnum 

bókmenntalegum gagnagrunni. Þagnir og eyður í bókmenntunum geta einn-

ig sagt jafn mikið og áberandi framsett stef, eins og Ingólfur Ásgeir Jóhann-

esson nefnir.129 Eiginleg orðræðugreining er oft niðurrífandi gagnvart við-

teknum sannindum og sýnilegri orðræðu því að hún getur fundið innhverfar 

og úthverfar mótsagnir slíkrar orðræðu og þannig dregið í efa eða jafnvel af-

byggt hugmyndir og aðgerðir sem áður voru taldar lögmætar. Hún getur 

einnig lagt grunn að tilgátum um uppruna og eðli meginstefja, eins og gert 

er í þessari rannsókn. Hún gerir þó ekki ráð fyrir sama „rannsóknarhlutleysi“ 

og margar (aðrar) eigindlegar aðferðir stefna að. Til dæmis er líklegt að 

rannsakendur hafi skilgreint sum stefin fyrirfram. Í samræmi við þetta dreg-

ur Ingólfur í efa skilgreiningu aðferðarinnar sem hreinnar eigindlegrar að-

ferðar og bendir á að ef til vill sé réttara að líta á sögulega orðræðugrein-

ingu sem rannsóknarviðhorf eða rannsóknarsýn.130 Undir þetta er rétt að 

taka í ljósi þessarar rannsóknar og þeirra sem á eftir koma. 

                                                           
129  Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2006 og 2010; Foucault 2008; Kristín Björnsdóttir 2003; Neumann 

2002. 
130  Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2010. 
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Söguleg orðræðugreining er þó alls ekki alltaf eins framkvæmd. Í þessu 

tilviki var sögulegi þátturinn ekki áberandi en hins vegar var í gögnunum 

ekki leitað allra stefja, heldur fyrst og fremst þeirra meginstefja og þema 

sem tengjast siðfræði, hugsjónum og almennum viðhorfum til íþrótta. Allt 

er þetta nánar skilgreint og skýrt í siðfræðigreinunum tveimur.131 

 

3.2 Orðræðugreiningin 

Önnur rannsóknin eða rannsóknarhlutinn virtist falla enn betur að rann-

sóknarsýn sögulegrar orðræðugreiningar. Ákveðið var að fara nær í tíma og 

beina augum að fjölmiðlunum. Spurning sem mótuð var fyrir þessa 

rannsókn hljóðar svo:  

 

 Hvernig er fjallað um íslenskt afreksíþróttafólk á alþjóðavísu í íslensk-
um prentmiðlum? 

Þessi rannsóknin nýtti einnig sögulega orðræðugreiningu en á mun 

markvissari hátt og þemabundnari. Þegar aðferð sögulegrar greiningar 

orðræðu er þannig beitt er litið svo á að orðræða sé ferli í sífelldri sköpun 

og endursköpun og að í orðræðunni séu stef eða þrástef. Með þessu hug-

taki er átt við stef eða þemu sem endurtaka sig oft í textum um einstakan 

atburð, í þessu tilviki textum um hvern einstakan íþróttamann eða íþrótta-

konu sem tekin var til skoðunar. Slík stef mynda mynstur sem skapast og 

endurskapast í félagslegu og pólitísku andrúmslofti fortíðar og nútíðar, 

oftast í gegnum einhvers konar baráttu. Þessi mynstur mynda söguleg og 

pólitísk meginstef eða lögmætisreglur um hvað einstökum þátttakendum 

leyfist að segja við ákveðnar aðstæður, um leið og þeir reyna oft að teygja á 

mörkum þess sem má segja eða þarf að þegja um eða sniðganga í orðræð-

unni.132  

Í greiningunni á íþróttaorðræðunni var fyrst leitað stefja sem síðan var 

raðað í mynstur eða stærri þemu og kom þá í ljós að sum þeirra eru svo víð-

tæk og samfélagsbundin að rétt væri að líta á þau sem meginstef sem gilda 

við ákveðnar sögulegar og pólitískar aðstæður.  

Við rannsóknina var í megindráttum fylgt sex skrefa verklagi sem kynnt 

er í greinum Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar.133 Sex skrefa greining er einnig 

                                                           
131  Guðmundur Sæmundsson og Kristján Kristjánsson 2011 og 2012. 
132  Bourdieu 1988; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2006 og 2010. 
133  Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2006 og 2010, sjá einnig Sharp og Richardson 2001. 
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notuð í svonefndri þemagreiningu.134 Við val á því íþróttafólki sem orð-

ræðan var skoðuð um voru forsendur margþættar. Sú sem skipti þó einna 

mestu máli var að það íþróttafólk sem valið yrði gæfi góða mynd af þeirri 

orðræðu sem ríkt hefur um íslenskt afreksíþróttafólk frá því um miðja 

síðustu öld þegar það fór að vekja alþjóðlega athygli. Mikilvægt viðmið var 

að viðkomandi íþróttafólk hefði staðið sig sérlega vel á alþjóðavettvangi. Að 

velja íþróttamenn sem hefðu staðið sig vel á alþjóðlegum vettvangi var 

meðvitað, þannig næðist meira magn gagna um hvern einstakan og ef til vill 

yrðu þar allar tilhneigingar og einkenni skýrari og afdráttarlausari. Einnig var 

reynt að spanna tímann frá því Íslendingar fóru að vinna afrek á alþjóðavísu 

og eru elstu íþróttamennirnir þeir sem gerðu garðinn frægan á árunum 

1945–1950. Með slíku markvissu vali út frá ólíkum forsendum er girt eins og 

hægt er fyrir einhæfni gagnanna. Prentmiðlarnir voru valdir í þessa rann-

sókn sem fulltrúar allra fréttafjölmiðla á Íslandi hvað varðar íþróttir. Texta-

úrtakið endaði í 984 textum eða að jafnaði um 51 texti á hvern íþrótta-

mann, minnst þrettán, mest 78. Langflestir textarnir eru fréttatextar 

íþróttafréttafólks en þó eru nokkur lesendabréf tekin með, ritstjórnarefni og 

auglýsingar, auk allmargra viðtala við íþróttafólkið og aðstandendur þess. 

Við úrvinnsluna voru listuð upp sem stef þau stef sem komu fyrir oftar 

en einu sinni í því textaúrtaki sem notað var um hvern og einn. Til hliðsjónar 

var hafður minnislisti sem byggðist annars vegar á þeim stefjum sem búist 

var við og hins vegar niðurstöðum forkönnunar. Niðurstöðurnar voru skráð-

ar í Excel og lesið úr þeim. Þetta má nánar skoða í almennu orðræðugrein-

inni.135 

Hluti orðræðugreiningarinnar varðar íþróttakonur. Orðræðan um 

íþróttir hefur greinilega haft ríka tilhneigingu til að vera mjög karllæg, flest 

miðast þar við unga, hrausta og sterka, ófatlaða karlmenn. Þess vegna virtist 

full ástæða til að skoða rækilega hvort umfjöllunin um íþróttakonurnar væri 

kynjuð og hvort konur iðki ef til vill ekki íþróttir á eigin forsendum heldur 

fyrst og fremst á forsendum karla. Því var sett fram sérstök aukaspurning 

hvað þetta varðar og skrifuð sérstök grein136 þar sem gerð var tilraun til að 

svara henni:  

 

 Hvað einkennir orðræðu íslenskra prentmiðla um íslenskar afreks-
íþróttakonur? 

                                                           
134  Brown og Clarke 2006. 
135  Guðmundur Sæmundsson og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2011. 
136  Guðmundur Sæmundsson 2012. 
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Notuð voru sömu gögn og aðferðir og í almennu orðræðugreiningunni til 

að svara henni en að öðru leyti var notuð gagnrýnin hugtakagreining og rök-

færsla. Orðræðugreining er oft stunduð sem eins konar gilda- og viðhorfa-

greining þar sem reynt er að skyggnast bak við textann og skoða þau viðhorf 

og stefnur (til dæmis pólitískar, trúarlegar og heimspekilegar) sem að baki 

liggja, svo sem út frá orðavali, setningaskipan, tvíræðni og fleiru. Femínískar 

rannsóknir eru til dæmis oft stundaðar undir þessum formerkjum.137 Þessi 

rannsókn nálgast því fremur gagnrýna orðræðugreiningu í anda Normans 

Faircloughs138 en sú fyrri. 

Um mismun kynjanna í gögnunum er það að segja að fréttaefni var 

hlutfallslega miklu minna um konurnar en karlana eins og búist var við. Hins 

vegar voru viðtöl við konurnar hlutfallslega álíka tíð og um karlana en viðtöl 

við aðra (til dæmis þjálfara) voru mun oftar um íþróttakonur en íþrótta-

karla. Þá þótti auglýsendum meiri ástæða til að nýta konurnar í auglýsingum 

sínum en karlana. 

Nánar er fjallað um aðferðafræði þessa hluta rannsóknarinnar í orð-

ræðugreinunum tveimur.139 Um þessa greiningu hefur einnig verið samin 

fræðileg grein sem send hefur verið til ritrýningar í sænsku tímariti.140 

 

3.3 Málfarsgreiningin 

Í þriðju rannsókninni var komið að málfari í íþróttaumfjöllun og spurt: 

 Hvað einkennir íslenskt íþróttamálfar í fjölmiðlum? 

Í þessari rannsókn var byggt á gögnum sem aflað var úr prentmiðlum og 

sjónvarps- og hljóðvarpsmiðlum árið 2008 og vefmiðlum 2012. Beitt var 

kerfisbundinni dæmaleit að þeim atriðum sem umfjöllunin tekur til. Leitað 

var að málfarslegum dæmum um mismunandi einkenni á íslensku íþrótta-

málfari í fjölmiðlum. Sérstaklega var í framhaldi af niðurstöðum fyrri rann-

sókna verkefnisins leitað að því hvernig í þessu málsniði réðu einkum ríkjum 

stílbrögð eins og ýkjur, yfirdrifin hetjuhrifning, kímnigáfa og léttleiki, auðugt 

myndmál, innihaldsrík orð eða innihaldsrýr og loks klisjur eða föst orða-

tiltæki. Skoðað var hvort beygingar- og setningafræðileg atriði skiptu hér 

máli, svo sem notkun tíða, mynda og hátta í sögnum, notkun falla og talna 

fallorða, notkun stiga lýsingarorða, notkun mynda í sögnum, orðaröð og svo 

                                                           
137  Rannveig Traustadóttir 2003. 
138  Fairclough 2008. 
139  Guðmundur Sæmundsson og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2011; Guðmundur Sæmundsson 2012. 
140  Guðmundur Sæmundsson Væntanleg. 
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framvegis. Þá var leitað dæma í mismunandi sjónvarpsmiðlum, mismunandi 

hljóðvarpsmiðlum, mismunandi dagblöðum, mismunandi landshlutablöðum 

og mismunandi vefmiðlum til að tryggja fjölbreytni gagnanna. Þótt vissulega 

beri að kalla þessa aðferð orðræðugreiningu þá er rétt að halda því til haga 

að hér er hún samtímaleg en ekki söguleg, þemabundin og afmörkuð við 

fyrirfram nokkuð ákveðin þemu. Þá er orðræðugreiningin orðin málfars-

bundnari og málfræðilegri en í fyrri rannsóknunum, nánast textagreining. 

Hér er með öðrum orðum því afbrigði þessarar greiningar beitt sem kalla 

má málfarslega eða málfræðilega orðræðugreiningu eins og Þórunn 

Blöndal141 hefur kynnt. Hún nálgast viðfangsefni sín einkum út frá samtals-

greiningu og talmáli og vekur þannig athygli á þeirri einföldu staðreynd að 

talmálið er grundvöllur tungumálsins. Sýnir hún meðal annars fram á að 

einingar textans verði að loða saman frá hendi sendanda og að viðtakandi 

þurfi að skynja hann sem samfelldan. Það sé forsenda þess að um eigin-

legan texta í tali eða riti geti verið að ræða. Þetta getur skipt máli í rannsókn 

á málfari í íþróttum því að þar blandast saman talmál og ritmál, stundum í 

raunveruleikanum en stundum óbeint, þ.e. að ritmálið sem notað er líkist 

talmáli meira en margt annað ritmál, óagaðra og ekki eins bundið af 

formreglum ritmálsins. Aðferðafræði þessarar rannsóknar er að öðru leyti 

nánar lýst í málfarsgreininni.142 Sérstök stytt og aðlöguð útgáfa hennar 

hefur verið send til ritrýningar í norsku tímariti.143 

Mikill kostur er fyrir verkefnið að valin var leið nokkurra rannsóknar-

hluta og mismunandi rannsóknaraðferða. Sú leið hefur víkkað sjóndeildar-

hringinn og opnað í sífellu nýja sýn á meginefnið. Um leið hefur hinn sam-

eiginlegi rauði þráður sem viðhorf og sjónarhorn orðræðugreiningar veitir 

verið styrkur og skapað verkefninu samfellu. Með því móti hefur verið unnið 

gegn þeirri áhættu breytilegs sjónarhorns að umfjöllunin verði of breið og 

ágripskennd á kostnað dýptar. 

Hér á eftir verða nú niðurstöður rannsóknanna þriggja skoðaðar nánar, 

einkum í ljósi þeirra heildarniðurstaðna sem virðast blasa við að þeim 

loknum.  

                                                           
141  Þórunn Blöndal 2001 og 2005. 
142  Guðmundur Sæmundsson og Sigurður Konráðsson 2013a. 
143  Guðmundur Sæmundsson og Sigurður Konráðsson Væntanleg. 
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4. Tilfinningastef rannsóknanna 
 

líf mitt 

er ekki laugardalsvöllur 

að þú getir leikið þér 

í fótbolta 

með tilfinningar mínar 

 

líkami minn er ekki vesturbæjarlaug 

að þú getir svamlað þar 

þér til hressingar 

gegn vægu gjaldi ástarorða 

 

hjarta mitt 

er ekki aðalbókasafnið 

að þú getir sótt þangað 

þær kenndir  

sem falla best að smekk þínum 

 

í stuttu máli 

heyri ég ekki undir félagslega þjónustu 

í reykjavík 

heldur er ég kona 

bý í skerjafirði 

og á mig sjálf 

(Yfirlýsing eftir Magneu J. Matthíasdóttur)  

 

Í þessu doktorsverkefni er valið að skoða íþróttir út frá hugvísindalegum og 

félagsvísindalegum sjónarhóli. Heimspeki og siðfræði er ein þessara nálg-

ana, fjölmiðlun, sálarfræði, saga og bókmenntafræði skipa þar einnig veg-

legan sess, auk orðræðugreiningar og málvísinda. Þá er það í eðli sínu einnig 

menningarfræðilegt og þjóðfræðilegt þótt viðfangsefnin hafi enn ekki verið 

sérstaklega skoðuð með hugtökum og skilgreiningum þeirra greina. Eins og 

ávallt þar sem íþróttasiðfræði er til umræðu væri hægt að velta fyrir sér 

íþróttafélagsfræðum og íþróttalögfræði. En allt þetta bíður betri tíma því að 

einhvers staðar þurfti að setja mörkin. Verkefnið er þó án nokkurs vafa 

þverfaglegt og býður upp á margs konar fræðilega nýsköpun og framhalds-

rannsóknir. 

Varðandi allt rannsóknarstarf má spyrja hvort væntanlegar niðurstöður 

skipti máli. Svo kann vel að vera um þessa rannsókn. Ýmsar brotalamir eru í 
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framkvæmd íþróttamála hér á landi, jafnt siðferðilega sem félagslega og í 

fjölmiðlun. Einnig má færa fyrir því sterk rök að skilningur á gildi og eðli 

íþrótta og hlutverk þeirra í uppeldi og samfélagssýn sé takmarkaðri en vera 

þyrfti. Ríki skilningur á gildi rannsókna almennt er ljóst að skortur á hug-

vísindalegum íþróttarannsóknum á Íslandi hlýtur að vera hluti þessara ann-

marka. Jafnframt er líklegt að rannsóknir geti styrkt og eflt það sem vel er 

gert í heimi íþróttanna. Má jafnvel ganga svo langt að halda því fram að 

auknar rannsóknir gætu þannig leitt til aukinnar þátttöku í íþróttum, betri 

árangurs og betri stjórnunar, þjálfunar, umfjöllunar og umræðu um íþróttir í 

sinni fjölbreyttu mynd. 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir meginniðurstöðum þeirra fræðigreina 

sem mynda kjarna þessa doktorsverkefnis og túlka, tengja og ræða þær 

nánar með tilliti til þeirra niðurstaðna og þeirra svara sem þær hafa veitt.  

Í niðurlagsorðum málfarsgreinarinnar er þeirri spurningu velt upp hvort 

ekki sé í rauninni sameiginleg niðurstaða allra rannsóknanna þriggja að 

íslensk íþróttaumfjöllun markist öll af geðsveiflum og æsingi og sé merkt 

sama megineinkenni, geðshræringum og tilfinningum. Til þess að geta svar-

að því er rétt að rifja stuttlega upp helstu niðurstöður rannsóknanna með 

tilliti til þessarar staðhæfingar. Verður fjallað um niðurstöður greinanna í 

sömu röð og þær koma fyrir í 2. hluta. 

 

4.1 Ýktar dygðir - Skotið yfir markið? 

Í ensku siðfræðigreininni er eftirfarandi rannsóknarspurning lögð fram: 

Hvers konar siðrænni hugsun og viðhorfum í íþróttum lýsir íslenskur nútíma-

skáldskapur? Í framhaldi af þessari spurningu er spurt: Samrýmast þessar 

lýsingar „raunveruleika íþróttanna“? Ennfremur: Samrýmast þessar lýsingar 

lýsingum nútímaþjóðfélagsfræðinga á sjálflægni og einstaklingshyggju nú-

tímans? Jafnframt er spurt hvort verið geti að íþróttabókmenntirnar séu 

undir svo miklum áhrifum frá fornum hetjugildum Íslendingasagna að siða-

boðskapur þeirra komi þar sterkar fram en gildismat nútímasamfélagsins.  

Í greininni eru dregnar fram ýmsar niðurstöður og ályktanir sem vert er 

að skoða. Ein þeirra er að Ísland nútímans sé sennilega ekki á neinn hátt 

frábrugðið öðrum vestrænum löndum hvað varðar lesti og misgjörðir innan 

íþrótta. Þetta sé í nokkru ósamræmi við til dæmis áherslur ungmennafélag-

anna en þar var megináherslan á líkamlega reisn og djarflega framgöngu, 

ungt fólk átti að vera hnarreist og hafa þróttmikið göngulag.144 Fegurð 

íþróttanna, heiðarleiki og drengskapur í fornum anda voru grundvallardygð-

                                                           
144  Jón M. Ívarsson 2007. 
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irnar. Leiðtogar fyrstu íþróttafélaganna og íþróttasambandanna voru fylli-

lega sammála hinum fornu hetjugildum. Hið sama átti við um kristna 

íþróttaleiðtoga. Leiðtogi KFUM, síðar einnig Knattspyrnufélagsins Vals, pred-

ikaði fyrir drengjunum að þeir skyldu ávallt hafa í huga heiðarleika í leik og 

starfi og í íþróttum skyldi ríkja friður, agi, samstaða, fegurð og kraftur en 

aldrei neitt ósæmilegt eða rangt.145  

Rannsókn á íslenskum nútímasagnabókmenntum leiðir í ljós að í flest-

um íslenskum bókmenntaverkum er ekkert fjallað um íþróttir. Þetta er svip-

uð tilhneiging og í flestum öðrum vestrænum bókmenntum nema ef til vill 

bandarískum.146 Áhugavert er í þessu samhengi að margir frægustu höfund-

ar Íslands minnast nánast aldrei á íþróttir. Íslenskar nútímasagnabókmennt-

ir virðast draga úr virðingu íþrótta, óháð því hve stór þáttur þær eru í raun í 

menningu þjóðarinnar, og ýta þeim til hliðar. Er það í mikilli mótsögn við 

viðhorf höfunda Íslendingasagna sem voru mjög uppteknir af afrekum 

íþróttahetjanna. Fáeinir nútímahöfundar hafa gagnrýna afstöðu til íþrótta 

en slík viðhorf má raunar einnig finna í fornsögunum, samanber örlög hetja 

eins og Grettis sterka. Þær íslensku bókmenntir sem fjalla í nægilegum mæli 

um íþróttir til að geta kallast „íþróttabókmenntir“ eru hins vegar fullar af 

siðferðisdygðum í anda þess sem lesa má um í fornum grískum og íslenskum 

hetjusögnum. Það merkir að orðræða íslenskra nútímabókmennta tekur 

ekki tillit til einstaklingshyggju og einstaklingslasta meðal fólks í íþróttum. 

Þegar spurt er um ástæður mælir margt með því að meginorsökin sé sú að 

höfundarnir séu meðvitað að predika ákveðinn boðskap með íþrótta-

umfjöllun sinni. Þeir eru að reyna að bæta heiminn með því að hækka sið-

ferðisþröskuld æskunnar, ekki aðeins í íþróttum heldur í lífinu öllu. Ástæður 

þess að svo fáir höfundar finna hjá sér hvöt til að fjalla yfirleitt um íþróttir í 

verkum sínum eru hins vegar augljósari. Íþróttir teljast ekki til íslenskrar 

„hámenningar“ og vekja því hvorki sjálfkrafa virðingu né listrænan áhuga. 

Einnig kann ástæðan fyrir því hvers vegna ýmsir höfundar ákveða að minn-

ast ekki á íþróttir að vera vonbrigði vegna siðferðisbrests nútímaíþrótta. 

Hugmyndir fólks um sjálft sig eru oftast byggðar upp sem frásagnir 

(narratífur). Bókmenntirnar miðla venjulega bestu upplýsingunum um ríkj-

andi sjálfsskilning. Vandaðar bókmenntir birta þannig ekki aðeins siðferði-

legar og tilfinningalegar útlínur þess raunveruleika sem þær draga upp 

mynd af, heldur leggja þær fram sinn skerf til þess að afhjúpa innri og ytri 

mótsagnir í skilningi fólks á þeim raunveruleika. Slíkar bókmenntir veita 

þannig innsýn í eðli og hverfulleik mannlegrar tilveru, ekki síst siðferðilegar 

                                                           
145  Jón M. Ívarsson 2007; Valur.is 2009. 
146  Júlían M. D´Arcy og Guðmundur Sæmundsson 2004. 
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víddir.147 Á hinn bóginn veita óvandaðri bókmenntir skekkta mynd af raun-

veruleikanum. Þess vegna má halda því fram að vandaðar íþróttabókmennt-

ir lýsi anda þess óræða og margbreytilega raunveruleika sem ríkir innan 

íþrótta þótt vissulega lýsi íþróttabókmenntir – eins og aðrar bókmenntir – 

oftast í meira mæli undantekningartilvikum fremur en því hversdagslega.  

Útskýrt er hvað átt sé við með hugtakinu „raunveruleiki íþrótta“. Hug-

takið ber að skilja vítt svo að það taki ekki aðeins til þess sem gerist á 

íþróttavellinum meðal keppenda, heldur einnig til orða og gjörða fjölmargra 

einstaklinga sem tengjast íþróttum svo sem embættismanna, stjórnenda, 

þjálfara og leiðtoga. Íþróttablaðamennsku ber einnig að fella undir „raun-

veruleika íþrótta“. Samt sem áður er gagnlegt að halda ákveðinni afmörkun 

– byggðri á daglegri málnotkun – milli annars vegar texta um íþróttir þar 

sem höfundar (eins og íþróttafréttamenn) reyna að endursegja atvik sem 

raunverulega gerðust og hins vegar íþróttabókmennta sem lýsa tilbúnum 

atvikum. Á hinn bóginn væntir fólk þess venjulega að í vönduðum íþrótta-

bókmenntum sé reynt að fanga anda þess raunveruleika sem ríkir í viðkom-

andi íþróttum. Geri þær það ekki vakna spurningar um hugsanlegar ástæður 

ósamræmisins.  

Í íslensku siðfræðigreininni er í aðalatriðum byggt á sömu gögnum og í 

þeirri ensku. Í niðurstöðum hennar er lögð áhersla á að eiginlegar rannsókn-

ir á „raunveruleika íþróttanna“ á Íslandi séu ekki fyrir hendi og því sé ekki 

hægt að staðhæfa svo mikið um þann mun sem virðist vera á bókmenntun-

um og raunveruleikanum hvað siðferði íþróttanna varðar. Hins vegar megi 

leiða að því ákveðnar líkur að Ísland sé að flestu leyti líkt öðrum Vesturlönd-

um hvað varðar sjálflægni og einstaklingshyggju almennt sem hafa verið 

mikið rannsakaðar með tilliti til íþrótta vestrænna manna og því megi gera 

ráð fyrir ákveðnum líkindum í íslenskum íþróttaheimi einnig. Að öðru leyti 

eru rannsóknarspurning, ályktanir og niðurstöður hinar sömu og í ensku 

greininni.  

Geðshræringar koma mjög við sögu þegar siðferði er annars vegar. Oft 

er sagt að siðferði og geðshræringar tilheyri tveimur andstæðum í eðli hvers 

manns. Flestar siðklemmur fjalla þannig um hvernig leysa beri úr átökum 

milli annars vegar skyldna mannsins við eigið siðferði og hins vegar skyldna 

hans við eigin tilfinningar og eðli. Samkvæmt kenningum Sigmund Freuds 

byggist þetta á því að persónuleiki mannsins er samansettur af annars vegar 

hvötum og tilfinningum þaðsins og hins vegar siðferðilegum viðmiðum yfir-

sjálfsins (samfélagsins) sem sjálfið reynir að sætta með skynsemi sinni.148 

Aðrir sálfræðingar hafa þróað þessar kenningar áfram en telja þó flestir að 

                                                           
147  MacIntyre 2008; Nussbaum 1990. 
148  Cherry Án árs a. 
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þessir grunnþættir séu réttir. Lawrence Kohlberg setti fram sérstakar kenn-

ingar um siðferðisþroska sem eru þó í raun ekki einungis þroskakenningar 

heldur kenningar um siðgæði því að hann telur að því fari fjarri að allir nái 

efstu þrepum þessa þroska: Sjálfstæðu siðgæðismati sem samsett er úr 

þrepum skoðanafrelsis og réttætislögmáls.149 Ef til vill má halda því fram að 

íþróttahugsjón grískrar og norrænnar fornaldar stýrist af þessum siðferðis-

gildum og séu góð dæmi um þau. Samkvæmt þeim glímir maðurinn því við 

tilfinningar sínar í viðleitni sinni til að ná efstu stigum siðferðisins. Síðar 

verður komið að því að ef til vill er í þessu samhengi nauðsynlegt að greina á 

milli jákvæðra, uppbyggilegra tilfinninga og neikvæðra. 

Atferlissálarfræðin gengur hins vegar ekki út frá slíkum siðferðisviðmið-

um heldur telja fylgjendur hennar að atferli mannsins stýrist fremur af 

styrkingu og skilyrðingu mannlegs atferlis og umbun fyrir vel unnin verk. 

Sumir fræðimenn telja raunar að sjálflægni og eiginhagsmunahyggja nú-

tímans skýrist að verulegu leyti af atferlisstefnunni og sé af sömu rót runn-

in.150 Maðurinn sækist sífellt eftir umbun og styrkingu og allt það sem færi 

hann nær þeim markmiðum sé ásættanlegt eða með öðrum orðum „sið-

legt“. 

Siðferðileg gildi íþrótta virðast samkvæmt niðurstöðu siðfræðigreining-

arinnar einkennast á margan hátt af tilfinningum og tilfinningalegri afstöðu 

til siðferðilegra álitamála. Spennandi er að sjá hvort hið sama gildi um orð-

ræðuna í fjölmiðlum en um hana fjallaði næsta rannsókn. 

 

4.2 Hetjur nútímans 

Í almennu orðræðugreininni er umfjöllunin um íþróttir skoðuð út frá örlítið 

öðru sjónarhorni. Spurt var: Hvernig er fjallað um íslenskt afreksíþróttafólk 

á alþjóðavísu í íslenskum prentmiðlum? Leitað var að stefjum eða þrástefj-

um sem einkenndu textann um hvern og einn hinna nítján íþróttamanna 

sem valdir höfðu verið og athugað hvort einhver þessara stefja mynduðu 

lögmál í umfjölluninni, svokölluð meginstef eða lögmætisreglur. Markmið 

greiningarinnar var að komast að því hvað væri sameiginlegt og hvað ólíkt í 

allri þessari umfjöllun. 

Í ljós kom að tvö stef voru ekki aðeins stef í skilningi sögulegrar orð-

ræðugreiningar, heldur miklu fremur meginstef. Þau skáru sig algjörlega úr 

og svífa ávallt yfir vötnum í orðræðu prentmiðlanna um íþróttafólkið allt og 

                                                           
149  Cherry Án árs b. 
150  Taylor 1989; Giddens 1991. 
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má fella önnur stef undir þau að meira eða minna leyti. Hér er um að ræða 

stef sem tengjast þjóðerni og afreksmennsku.  

Stefið þjóðernisstolt og hvatning til dáða sem því fylgir fyrir litla þjóð að 

eiga slíka fulltrúa á alþjóðavettvangi íþróttanna er mjög áberandi. Hún teng-

ist vafalítið bæði minnimáttarkennd smáþjóðar og ekki síst rómantísku við-

horfi landsmanna til sjálfstæðis þjóðarinnar og tengslum þess við hetjuskap 

fortíðarinnar og virðist hafa ríkt nánast alla síðustu öld og fram á þá tuttug-

ustu og fyrstu. Þessi þjóðernisorðræða kemur stundum fram í orðræðunni 

sem frekar illt umtal um andstæðingana eða fjandskapur í þeirra garð. 

Hitt stefið sem einkenndi orðræðuna um alla nítjánmenningana var 

afrekshrifningin. Þeir eru hetjur nútímans. Ekki virðist nokkur vafi leika á því 

að þessi áhersla á hetjuskap og afrek tengist að einhverju leyti hetjudýrkun 

íslenskrar fornmenningar151 sem aftur tengist enn eldri hetjugildum á meðal 

Grikkja og Rómverja.152 Raunar var þessi áhersla ekki alltaf svo mikil sem nú. 

Á fyrstu áratugum ungmennafélags- og íþróttahreyfingarinnar á Íslandi var 

til dæmis talsvert reynt að sporna gegn þessari tilhneigingu og leggja 

áherslu á önnur gildi, svo sem þátttöku, fegurð íþróttanna og fleira153 og 

enn þann dag í dag er tekist á um áherslu keppnisíþrótta annars vegar og al-

menningsíþrótta hins vegar. Ef til vill má segja að skyld þessari hetjudýrkun 

sé sú hetjudýrkun sem kom upp í tengslum við gríðarlegan vöxt og síðan fall 

íslenska bankakerfisins á árunum fyrir 2008.154 Raunar er nærtækt að tengja 

afrekadýrkun nútímans við þá einstaklingshyggju og sjálflægni sem talið er 

að einkenni vestræn samfélög.155 Afreksmennskan er gegnumgangandi í allri 

umfjöllun um íþróttir og virðist móta mjög allt íþróttauppeldi.  

Nokkur stef geta hugsanlega talist nálgast það að vera meginstef hvað 

varðar einstaka afmarkaða hópa, svo sem konur eða fatlaða íþróttamenn.156 

Þá er fjallað mismikið um íþróttafólkið eftir því hvaða hópi það tilheyrir. Um 

atvinnumennsku var lítið fjallað í blöðunum á Íslandi fyrstu áratugina. Ef til 

vill er það merki um að á þeim árum hafi atvinnumennska jafnvel meðvitað 

verið nokkuð sniðgengin í íslenskum prentmiðlum, ólíkt því sem nú er og 

ólíkt því sem virðist gilda um fjölmiðla í Bandaríkjunum og á Bretlandi.157 

Minna var almennt fjallað um afrek kvenna í íþróttum en karla í prentmiðl-

unum á rannsóknartímanum og minna um fatlað íþróttafólk en ófatlað. 

                                                           
151  Björn Bjarnason 1950; Einar Ólafur Sveinsson 1943; Glebe-Möller og Pedersen 1987; Guðmundur 

Sæmundsson og Kristján Kristjánsson 2011, Ólafur Briem 1972; Sigurður Nordal 1942. 
152  MacIntyre 2008; McNamee 2008; Sessions 2004. 
153  Jón M. Ívarsson 2007; Valur.is 2009. 
154  Guðmundur Sæmundsson 2009; Ímynd Íslands. Styrkur, staða og stefna 2008;  Vilhjálmur Árnason, 

Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir 2010. 
155  Taylor 1989; Giddens 1991. 
156  Guðmundur Sæmundsson og Kristín Björnsdóttir 2011; Guðmundur Sæmundsson 2012. 
157  Gunnar Valgeirsson og Snyder 1986. 
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Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsókna hérlendis og erlendis.158 Sam-

anburður við erlenda fjölmiðla sýnir einnig að þeir íslensku fjölluðu að 

minnsta kosti fyrir tuttugu árum mun minna um neikvæðu þættina en þeir 

erlendu og voru ekki eins gagnrýnir á einstaklinga og hreyfinguna.159 

Þau svör og vísbendingar sem rannsóknin færir eru allmörg. Meðal 

þeirra stefja sem talin eru upp í almennu orðræðugreininni auk þeirra sem 

nefnd eru hér að framan eru meiðsli, þreyta og þyngsli, fjármál, góð fyrir-

mynd, miklar og erfiðar æfingar, útlit, sterkur persónuleiki, ungur aldur og 

líkamlegt atgervi. Engin sérstök ástæða er til að ætla að hópurinn sem rann-

sakaður var hafi einhverja sérstöðu hvað þessi stef varðar. Lítill efnislegur 

munur er á orðræðunni eftir íþróttagreinum þótt talsverður magnmunur sé. 

Þannig má leiða getur að því að talsverð þöggun sé í fjölmiðlunum um sum-

ar íþróttagreinar í samanburði við boltagreinarnar tvær, knattspyrnu og 

handbolta. Þetta kemur raunar ekki á óvart, umfjöllun prentmiðlanna er 

yfirgnæfandi mest um boltaíþróttir en afar lítil um sumar aðrar greinar.160 

Greinilegur munur er einnig á orðræðunni eftir tíma. Þar er fyrst að nefna 

þann mikla mun sem er á magni umfjöllunar fyrr á tímum og nú. Orðræðan 

um eldri íþróttamennina virðist einnig hófstilltari en aftur á móti leikrænni 

og ef til vill ýktari um þá nýrri (yngri). Líklegt er að þetta haldist í hendur við 

málnotkunina í prentmiðlum almennt og eigi ekki aðeins við um íþróttafólk 

sem nær langt á alþjóðavettvangi eða um íþróttafólk yfirleitt, heldur sé 

þetta einkenni á nútímafjölmiðlum yfirleitt, samanborið við fjölmiðlana fyrr 

á síðustu öld. 

Íþróttir eru ekki aðeins afþreying og fjölmiðlaefni. Þær eru ekki síður 

hluti alþýðumenningarinnar, menningar sem á síður upp á pallborðið hjá 

svonefndum menningarvitum þjóðarinnar en æðri listir og bókmenntir. 

Virðingin sem þær njóta er minni og því verður orðræðan um þær öðruvísi á 

ýmsan hátt.161 Fréttafólk leyfir sér meira og sleppir fram af sér beislinu í 

orðanotkun og andblæ. Hins vegar er virðing ekki sama og vinsældir. Vin-

sældir íþrótta eru miklar, bæði sem fjölmiðlaefnis og afþreyingar fyrir fólk á 

öllum aldri. Fólk lítur einnig á þær sem uppeldistæki, hollan félagsskap og 

heilsueflingu fyrir æsku og ungmenni landsins. Þessar vinsældir meðal al-

mennings valda því að verulegt fjármagn er látið renna til íþrótta. 

Barátta af ýmsu tagi kemur við sögu þegar orðræða er skoðuð. Þegar að-

ferð sögulegrar greiningar orðræðu er beitt er litið svo á að orðræða sé ferli 

í sífelldri sköpun og endursköpun. Stefin mynda mynstur sem skapast og 

                                                           
158  Kjartan Ólafsson 2006; Coakley og Pike 2009; Anna Guðrún Steindórsdóttir 2008. 
159  Gunnar Valgeirsson og Snyder 1986. 
160  Anna Guðrún Steindórsdóttir 2008. 
161  Júlían Meldon D´Arcy 2003; Guðmundur Sæmundsson 2012. 
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endurskapast í félagslegu og pólitísku andrúmslofti fortíðar og nútíðar, 

oftast í gegnum einhvers konar baráttu. Þessi mynstur mynda söguleg og 

pólitísk meginstef (oft nefnd lögmætisreglur eða löggildingarlögmál) um 

hvað einstökum þátttakendum leyfist að segja við ákveðnar aðstæður þegar 

þeir reyna oft að teygja á mörkum þess sem má segja eða þarf að þegja um 

eða sniðganga í orðræðunni. Gjarnan er litið sérstaklega til þess hvaða ólík 

sjónarmið megi greina eða hvort mismunandi orðanotkun sé til marks um 

mótsagnir í orðræðunni.162 

Meginstefin í greiningunni á orðræðu fjölmiðla um íslenska afreks-

íþróttamenn sýndi að fjölmörg og afar misjöfn stef koma fyrir í henni. Þó 

voru nokkur stef meira áberandi en önnur og teljast því vera meginstef orð-

ræðunnar. Í ljós kom að þau má öll tengja geðshræringum. Eitt meginstef 

tók til allrar orðræðunnar, meginstefið afreksdýrkun eða afrekshrifning. Það 

fer vart á milli mála að stef af þessu tagi höfða mjög til tilfinninga, eins og 

reyndar öll samkeppni og samanburður milli einstaklinga, samanber mann-

jöfnuðinn sem gjarnan var iðkaður  til forna.163 

Þjóðarstolt er annað meginstef orðræðunnar um íslenskt afreksíþrótta-

fólk. Saga nútímans sýnir að þjóðarstolt, þjóðerni og þjóðarhyggja er afar 

ofarlega í tilfinningalífi flestra Íslendinga. Það sýna hatrammar deilur síðustu 

aldar um hersetu Bandaríkjanna, aðildina að Atlantshafsbandalaginu og 

landhelgisstríðið við Breta og deilur þessarar aldar um ESB, Icesave og 

bankahrunið. Fátt þykir fámennri þjóð betra en hrifning og jákvætt tal um 

sig og þá samborgara sem fremstir standa, til dæmis í listum, vísindum, við-

skiptum – eða íþróttum. 

Þegar kemur að orðræðunni um íþróttakonur er ekki ólíklegt að tilfinn-

ingar og geðshræringar verði enn heitari og snarpari. Það var viðfangsefni 

síðari hluta orðræðugreiningarinnar sem gerð var grein fyrir í sérstakri 

fræðigrein.164 Þar er fjallað sérstaklega um umfjöllunina um íþróttakonur. 

Rannsóknarspurning greinarinnar er: Hvað einkennir orðræðu íslenskra 

prentmiðla um íslenskar afreksíþróttakonur? Auk þess er fjallað nokkuð um 

stöðu þessarar orðræðu miðað við orðræðuna um karla í íþróttum og sam-

félagi. Vera má að konur iðki íþróttir fyrst og fremst á forsendum karla. 

Varla er við öðru að búast. Íþróttir eru hefðbundið vígi karlmennskunnar, 

nánast í sama mæli og hermennska.165 Þetta er þó mismunandi eftir íþrótta-

greinum, tíma, löndum og vinsældum íþróttanna. Þess vegna var og er afar 

fyrirsjáanlegt að umfjöllunin um íþróttakonur og kvennaíþróttir sé mun 

                                                           
162  Bourdieu 1988; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2006, 2010; Guðmundur Sæmundsson og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson 2011. 
163  Björn Bjarnason 1950. 
164  Guðmundur Sæmundsson 2012. 
165  Coakley og Pike 2009. 



 

52 

minni en um karlana. Sama gildir um ýmis stef sem falla undir kynjaða orð-

ræðu um konur. Þar ber fyrst að nefna áherslu á kvenlegt útlit, til dæmis 

andlitsfegurð, líkamsvöxt, kvenlega hárgreiðslu og klæðnað. Orðræðan segir 

að sterkustu hliðar kvenna almennt séu samviskusemi, dugnaður og elja og 

þau stef koma fram um íþróttakonur, einnig stef eins og metnaður, ákveðni 

og þrjóska, umhyggja og samvinna.  

Auk hinnar kynjuðu orðræðu kom fram í umfjölluninni um allar kon-

urnar að þær væru miklir afreksmenn og væru þjóð sinni til sóma. Þetta 

voru reyndar meginstef um allt íþróttafólkið sem skoðað var, íþróttakarla 

sem íþróttakonur, fatlaða sem ófatlaða íþróttamenn.166 Ástæða er til að 

minnast á afar sérstakan leiðara Morgunblaðsins frá árinu 2000, daginn eftir 

að Vala Flosadóttir vann silfurverðlaun sín á Ólympíuleikunum. Í honum 

kristallast nánast allt það sem einkennir kynjaða orðræðu um afreksíþrótta-

konurnar. Vala er ung fegurðardís með fallega framkomu og líkamsreisn, 

brosmild íslensk nútímakona sem elskar landið sitt, með leiftrandi tilfinn-

ingar og kvenleg einkenni eins og samviskusemi, dugnað og metnað fyrir 

sína hönd og þjóðar sinnar og auk þess frábær í beinum sem óbeinum sam-

skiptum við aðra sem fyrirmynd þeirra og hvatning. Ekkert í þessum niður-

stöðum er andstætt skoðunum íslenska feðraveldisins frá því um aldamótin 

1900 (og vafalaust lengur, að íþróttum slepptum).167 

Bein kynjuð orðræða um karlana, hversu glæsilegir, vel vaxnir, hraustir 

og sterkir þeir séu, var frekar sjaldgæf í gögnum rannsóknarinnar og íþrótta-

umfjöllun fjölmiðlanna almennt en óbeint má segja að hún hafi komið fram 

í því að karlmennskuímyndin beið hvergi hnekki í lýsingum á þeim, hvorki í 

orðum né myndum. Þessi hlutfallslegi skortur á sérstakri kynjaðri orðræðu 

um íþróttakarla skýrist af því að íþróttir eru vígi karlmennskunnar og svo 

hefur verið um langa tíð. Þar kemur því fátt karlmannlegt á óvart og því 

greinilega óþarft fyrir fjölmiðlana að fjalla sérstaklega um það. 

Rakin eru þau stef sem ekki koma fyrir um neinar kvennanna en eru al-

gengar um karlana og ályktað að fjarvera marga „karl“-stefja sé lýsandi um 

orðræðuna um íþróttakonur. Stef sem ekki koma fyrir um neinar kvennanna 

eru dómaramál, félagavandræði, hjátrú, ætterni, áhorfendur, keppnisvellir, 

kímnigáfa, orðheppni, tilfinningar, kæruleysi, að vera jarðbundinn, útsjónar-

semi, góður liðsmaður, foringi, lyfjamál, kynþættir og gestrisni. Að einhverju 

leyti ræðst þetta af því um hvaða konur orðræðan var skoðuð (til dæmis 

engar konur úr hópíþróttum) en á hinn bóginn kann að vera talið að ekki 

hæfi að nota sum þessara þrástefja um konur, til dæmis dómaramál og 

félagavandræði (konur eru ekki til vandræða), tilfinningar (þarf ekki að taka 

                                                           
166  Guðmundur Sæmundsson og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2011. 
167  Sigríður Matthíasdóttir 2004. 
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það fram um konur) og gestrisni (karlar sjá um gestrisnina en konur um 

veitingarnar). Þetta tengist einnig umræðu um einkenni og hlutverk kynj-

anna í heimi karlmennskunnar þar sem körlum eru eignaðir eðlisþættir sem 

geri þá almennt að eðlilegum foringjum, stjórnendum, viðskiptajöfrum og 

þjóðhöfðingjum.168 

Ljóst er af niðurstöðum rannsóknarinnar að orðræðan um íþróttir hef-

ur tilhneigingu til að vera mjög karllæg, allt miðast þar við hrausta og sterka 

ófatlaða karlmenn. Í samræmi við það er amast við því að íþróttir sem hafa 

aðrar áherslur teljist til íþrótta, íþróttagreinar eins og skák, bridds, dans og 

jafnvel hreinræktaðar tækjaíþróttir eins og akstursíþróttir. Orðræðan um 

íþróttakonur kom fyrir nokkrum áratugum inn í þessa orðræðu og hefur 

breytt henni nokkuð en þó eimir vissulega eftir af gömlum gildum og gamalli 

orðræðu eins og dæmi hafa verið gefin um hér að framan. Þess vegna má 

enn líta svo á að orðræðan um íþróttakonur hafi eigin meginstef.169 

Auk meginstefja allrar íþróttaorðræðunnar var kynjuð orðræða megin-

stef í orðræðunni um íþróttakonur. Af gögnunum virðist sem kynjuð orð-

ræða byggi fremur á neikvæðum tilfinningum, fordómum og þekkingarleysi 

en skynsemi og siðgæði. Sama gildir í raun um orðræðuna um fatlaða 

íþróttamenn þótt orðræðan um þessa tvo hópa sé að öðru leyti gjörólík.  

Niðurstaða orðræðugreiningarinnar er því í rauninni meðal annars sú að 

íþróttaorðræðan í heild einkennist mjög af tilfinningum og geðshræringum, 

tilfinningabundnum stefjum og meginstefjum. Skyldi þá hið sama gilda um 

ríkjandi málfar í íþróttafjölmiðlun? 

 

4.3 Hvílík snilld!  

Síðasta fræðigreinin er málfarsgreinin sem fjallar um rannsóknina á íþrótta-

málfari sem gerð var sem þriðja rannsókn þessa verkefnis.170 Rannsóknar-

spurningin var: Hvað einkennir íslenskt íþróttamálfar í fjölmiðlum?  

Það fyrsta sem vekur athygli er að kynbundinn munur málfars virðist í 

fljótu bragði ekki vera áberandi í málfari íþróttafjölmiðla. Ástæðan er vafa-

lítið sú að íþróttir hafa um aldir verið karllægt viðfangsefni og íþróttaheim-

urinn þar með karlaheimur.171 Málfarið verður því karllægt, myndefni sótt í 

heim karla og (karlmannlegar?) ýkjur mun meira notaðar en (kvenlegur?) 

úrdráttur svo að tvö skyld en andstæð stílbrögð séu nefnd. Kvennaíþróttum 

                                                           
168  Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir 2011; Ímynd Íslands. Styrkur, staða og stefna 

2008; Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir 2010. 
169  Guðmundur Sæmundsson 2012. 
170  Guðmundur Sæmundsson og Sigurður Konráðsson 2013a. 
171  Guðmundur Sæmundsson 2012. 
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virðist því lýst á sama hátt og karlaíþróttum og þær konur sem gerst hafa 

íþróttaþjálfarar, íþróttasérfræðingar og  íþróttafréttamenn hafa orðið að til-

einka sér málfar karlanna til að fá aðgang að þessum heimi. Raunar eru þær 

ekki margar, til dæmis er það viðburður ef konur gerast félagsmenn í Sam-

tökum íþróttafréttamanna.172 

Langskýrasta einkenni íþróttamálfars er ýkt orðafar. Ýkjunum er skipt í 

þrennt, í fyrsta lagi venjulegar, einfaldar ýkjur, í öðru lagi ýkjur sem koma 

fram í hástigsnotkun, alhæfingu eða afdráttarleysi og í þriðja lagi það sem 

kalla mætti viðbættar ýkjur eða tvöfaldar ýkjur. Ýkt orðafar er þannig meg-

ineinkenni íþróttamálfarsins eins og það kemur fram í gögnunum. Ýkjurnar 

eiga einnig stóran þátt í öðrum helstu einkennum málfarsins, þ.e. nýjungum 

í máli og í myndmáli íþróttamálfars. Óhætt er að segja að þær séu aðal-

einkenni þessa málfars og geri það að sérstöku málsniði, öllum öðrum mál-

sniðum ólíkt. Dæmi um þessar þrjár tegundir af ýkjum (til hagræðis er dæm-

unum í þessum kafla raðað í töluröð; þetta er að sjálfsögðu aðeins hluti 

þeirra dæma sem eru í greininni): 

 

1. Þeim sem tapa er rústað. 

2. Leikirnir eru mikilvægustu leikir tímabilsins. 

3. Íþróttamennirnir eru ekki bara stjörnur, heldur stórstjörnur. 
 

Annað megineinkenni íþróttamálfars fjölmiðlanna eru þær miklu nýjung-

ar í máli sem þar sjást oft. Sumir mundu vafalaust tala um þær sem villur 

eða mistök en í slíkri hugtakanotkun er fólginn ákveðinn dómur sem liggur 

utan markmiða þessarar rannsóknar. Hér er um að ræða frávik frá viðtekn-

um venjum sem óvarlegt er að staðhæfa að séu alltaf mistök. Þau geta þvert 

á móti oft verið úthugsuð stílbrögð til að gæða textann lífi og draga að 

honum athygli þeirra sem lesa eða hlusta. Það styður þessa skýringu að texti 

fjölmiðlanna er gjarnan saminn og settur fram af þjálfuðum textagerðar-

mönnum í blaðamannastétt sem kunna góð skil á reglum og viðmiðum 

málsins.173   

Nýjungar eru afgerandi einkenni íþróttamálfars fjölmiðlanna. Nýyrð-

unum má skipta í þrennt: Í fyrsta lagi eru þau sem spretta upp úr leiknum 

sjálfum og eru þá oftast þýðingar erlendra orða, í öðru lagi eru orð sem 

rekja má til stemningar og ýkjutilhneigingar og í þriðja lagi eru erlendar 

slettur og tökuorð sem í sjálfu sér gætu fallið inn í fyrri flokkana tvo en er 

                                                           
172  Vefur Samtaka íþróttafréttamanna Án árs. 
173  Þó skal því ekki neitað að ýmis dæmi sáust um minni háttar misfellur sem líklega komu óvart inn í 

gögnin, til dæmis mismæli í talmáli og stafavillur í réttritun. Vegna þess að tilgangur þessarar 
rannsóknar var ekki að vera á verði gagnvart slíkum smámisfellum er þeim að mestu sleppt hér. 
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haldið hér sér af hagkvæmnisástæðum. Slettur og erlend tökuorð voru 

miklu færri í fjölmiðlunum en búist var við og miklu færri en halda mætti 

eftir að hafa heyrt í íþróttamönnum og þjálfurum ræða saman sín á milli. 

Virðist því greinilegt að fjölmiðlamenn sneiði hjá slíkum orðum eftir megni.  

Dæmi um nýyrði: 

 

4. Íslendingaslagur [leikur liða þar sem Íslendingar eru innan-

borðs] og Íslendingalið [lið erlendis með íslenskum leikmanni]. 

5. Áskoranasúpa [miklar og tíðar áskoranir]. 

6. Markamaskína [leikmaður sem skorar mörg mörk]. 

 

Mörg dæmi eru um nýjungar í orðatiltækjum. Þar er ýmist um það að 

ræða að notuð séu ný orðatiltæki eða gömul notuð á nýjan hátt eða örlítið 

breytt. Dæmi um nýmerkingar eru einnig afar mörg. Í mörgum tilvikum er 

um tökumerkingar að ræða. Í þessum tilvikum virðist ímyndunarafl fjöl-

miðlamannanna ráða ferðinni en ekki er þó alltaf alveg ljóst af samhenginu 

hvað átt er við. Dæmi um þetta: 

 

7. Að setja aukagel í hárið [að taka sig á]. 

8. Að rífa upp um sig litríku buxurnar [taka sig verulega á]. 

9. Að vera á mála hjá liði [vera atvinnumaður hjá liði, merkti áður 

að vera málaliði hjá einhverjum]. 

 

Með nýjungum í málfræði er átt við að orð séu beygð á nýjan eða ný-

stárlegan hátt, að samval orða sé nýtt og frábrugðið því venjulega eða að 

setningaskipanin sé óvenjuleg. Um þetta eru ekki mörg dæmi og vissulega 

gætu einhver þeirra hafa orðið til vegna mistaka eða mismælis en hitt er al-

veg eins líklegt að hér leiki fjölmiðlamenn sér af ásettu ráði með tungumálið 

til að skapa aukin áhrif. Dæmi: 

 

10. Lykilstöður [þf. flt. af eintöluorði þegar um stöðu á leikvelli er 

að ræða]. 

11. Hann er fullur af hæfileikum [hæfileikaríkur]. 

12. Logi átti allt í lagi leik [óvenjulegt að nota „allt í lagi“ sem 

lýsingarorð]. 

 

Þriðja megineinkenni íþróttamálfars sem rannsóknin leiddi í ljós er ei-

lítið annars eðlis en hin einkennin tvö og tengist ef til vill bókmenntum 
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meira en talmáli. Hér er um að ræða skáldmál, þ.e. stuðlar, rím og orðaleikir 

hverskonar, myndmál og vísanir sem koma fyrir í dæmunum. Alls eru þessi 

atriði í um þriðjungi dæmanna og verða því að teljast algeng einkenni. 

Dæmunum er auk stuðla, ríms og orðaleikja skipt í nokkra flokka vísana 

eftir því hvaðan myndmálið er tekið. Dæmin um stuðla, rím og orðaleiki 

sýna mætavel að skáldmál lifir góðu lífi í huga fólks og sýnir einnig að 

íþróttafréttamenn vanda sig við textagerð sína. Flokkar myndmáls og vísana 

í íþróttamálfarinu eru vísanir í bókmenntir og trú, íþróttamyndmál, átök, 

hermennsku, ofbeldi og afbrot, samskipti manna í samfélaginu, umferð, 

tækni og tæki hvers konar og loks náttúruna, náttúruöflin og dýralífið. 

Dæmi af þessu tagi eru: 

 

13. Úrslitarimman var æsispennandi. 

14. Sáu lítið til sólar lungann úr leiknum. 

15. Þeir skora sem þora. 

16. Liðið var með aðra hönd á stýri [eins og í texta Lofts Guð-

mundssonar, Bjössa á mjólkurbílnum]. 

17. Patrekur Jóhannesson og lærisveinar hans í austurríska lands-

liðinu. 

18. Frammistaða liðsins var vel undir parinu [var að tapa í hand-

bolta en ekki golfi]. 

19. Þeir hreinlega átu heimsmeistarana [villidýr eða mannætur 

stunda slíkan verknað]. 

20. Þeir ætluðu að selja sig dýrt [jaðrar við dónaskap]. 

21. Vissulega festist hann stundum í hetjustillingunni [einhvers 

konar vísun í tölvuleiki eða vélbúnað]. 

22. Þá steig Snæfellið á bensínið á ný [og körfuboltabíllinn gat ekið 

áfram ...]. 

23. Kiera Hardy og Kristrún Sigurjónsdóttir voru ískaldar fram eftir 

leik [voru lélegar til að byrja með, ekki átt við að þeim hafi 

verið kalt]. 

 

Niðurstaðan er því þríþætt: Ýkt orðafar, nýjungar í máli og notkun 

myndmáls og vísana, einkenna málfar um íþróttir í fjölmiðlum. Við þau 

mætti svo bæta þeirri fyndni og hugmyndaauðgi sem virðist einkenna alla 

þessa flokka einkenna og gæti því talist eins konar yfireinkenni eða megin-

stef svo að hugtak sé sótt úr orðræðufræðum. Íslenskir íþróttafréttamenn 

teljast því sennilega sem hópur til allra hugmyndaríkustu og gáskafyllstu 
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málnotenda þjóðarinnar.174 Tilgangur spaugs og fyndni er yfirleitt að vekja 

tilfinningar á borð við gleði og kátínu, til dæmis þegar beitt er tvíræðni af 

ýmsu tagi. Þó eru til aðeins neikvæðari myndir glettni sem þá kemur fram 

sem írónía, háð eða kaldhæðni, eða jafnvel illkvittni sem ætlað er að vekja 

nokkru neikvæðari tilfinningar. Fyndni virðist líka búa að baki annarra helstu 

málfarseinkenna íþróttamálfarsins, þ.e. ýkja, nýjunga og líkingamáls. Dæmi 

um fyndni af ýmsu tagi: 

 

24. Og þótt andstæðingurinn eða dómarinn sé algjör tittur … þá 

flautar hann alltof mikið. 

25. Pappakassi umferðarinnar var portúgalski knattspyrnusnill-

ingurinn Christiano Ronaldo. 

26. Þetta bjó hann til sjálfur og aleinn og óstuddur. 

27. Þeir stútuðu Kamerún 4-2. 

 

Ýkjur geta haft sjálfstæðan tilgang sem er að vekja athygli, gera meira 

úr hlutum en efni standa til svo að tilfinningarnar sem lýsingunni er ætlað 

að kalla fram verði enn sterkari en ella. Þannig verður hrifningin vegna af-

rekanna meiri og vonbrigðin vegna mistakanna sárari.  Oft eru í þessu skyni 

notuð hástig lýsingarorða eða afdráttarlausar alhæfingar. Sé enn bætt í með 

tvöföldum eða viðbættum ýkjum verða geðshræringarnar enn meiri. 

Nýyrði, ný hugtök og orðasambönd hafa að sjálfsögðu oftast þann til-

gang að uppfylla þörf, orða einhver fyrirbæri sem eru ný í málsamfélaginu. Í 

íþróttamálfarinu er hins vegar oft um að ræða nýjungar „nýjunganna 

vegna“ ef svo má segja, nýjungar til að vekja athygli eða magna upp áhrif 

textans á tilfinningar móttakandans. Þetta á til dæmis oft við þegar fram 

koma nýjungar í málfræði, til dæmis í beygingu orða eða orðaröð. 

Skáldmál í íþróttatexta hefur sama tilgang og skáldmál almennt: að ná 

betra sambandi við tilfinningalíf lesandans eða hlustandans. Þetta kemur til 

dæmis fram í ýmiss konar orðaleikjum, rími og stuðlum í íþróttamálfari en 

einnig í hvers kyns líkingamáli og myndlíkingum. Sumir íþróttafréttamenn 

hafa náð sérstaklega langt í notkun myndrænna líkinga, svo langt að 

íþróttamyndlíkingar þeirra verða að almennum myndlíkingum í íslensku 

máli. Þannig gerist það að íþróttatextar vísa oft út fyrir sig í texta af allt 

öðrum sviðum samfélagsins, átakamiklum sviðum eins og hermennsku og 

slysum, manndrápum og ástum, en á móti tekur almennt málfar til dæmis á 

sviði stjórnmála og viðskipta gjarna upp hnyttnar líkingar úr íþróttamálfari. 

                                                           
174  Guðmundur Sæmundsson og Sigurður Konráðsson 2013a. 
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Helstu einkenni íþróttamálfars hafa samkvæmt ofansögðu afar sterk 

tengsl við geðshræringar fólks. Hér á undan hefur verið skoðað hvernig til-

finningarnar virðast notaðar  til að styrkja umfjöllun um íþróttirnar. Spyrja 

má hvort hér sé ekki um gagnkvæm áhrif að ræða. Hugsanlegt er að ein-

staklingarnir í hinu firrta og um leið vel skipulagða samfélagi nútímans hafi 

ríka þörf fyrir tilfinningar og sterkar geðshræringar. Þess vegna séu ekki 

aðeins skáldskapur og listir, kvikmyndir og leiklist, slúður og afbrot meðal 

vinsælustu sviða mannlífsins, heldur einnig íþróttir þar sem mætist dágóður 

skammtur af þessu öllu í blöndu sem virðist henta mörgum vel. 

Nú dregur að lokaniðurstöðu og tengingu við önnur svið samfélagsins. 

Íþróttir eru ekkert eyland. 
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5. „Í hjartanu á okkur“ 
 

Það pirrar mig ótrúlega að vita af 

riddaranum á hvíta hestinum 

sitjandi heima hjá sér 

fyrir framan imbann 

horfandi á ítalska boltann 

étandi ruslfæði 

klárinn hneggjandi úti í garði 

reiðtygin tilbúin 

 

á meðan ég græt úr mér augun. 

  (Reiði eftir Maríu Hebu Þorkelsdóttur) 

 

Niðurstöður rannsóknanna þriggja hafa verið tíundaðar hér á undan eins og 

þær koma fram í þeim fræðilegu tímaritsgreinum sem skrifaðar hafa verið 

um þær. Í þessum lokakafla verður heildarniðurstöðu leitað og hún rædd í 

samhengi við samfélag, mannlega tilveru og tilfinningalíf. 

 

5.1 Þríþættar niðurstöður 

Rannsóknarspurning fyrstu doktorsgreinarinnar sneri að siðrænni hugsun og 

viðhorfum í íþróttum og bókmenntum. Svarið við henni er í stuttu máli að 

leiða megi að því ákveðnar líkur að Ísland sé að flestu leyti líkt öðrum vest-

rænum samfélögum hvað varðar sjálflægni og eiginhagsmunahyggju al-

mennt og því megi gera ráð fyrir ákveðnum líkindum í íþróttaheiminum 

einnig. Íþróttir eru fremur fátæklegt umfjöllunarefni í íslenskum nútímabók-

menntum en í flestum þeirra sem fjalla á annað borð um þær ræður ríkjum 

rómantísk siðferðisafstaða til íþrótta með fornnorrænum hetjugildum og 

ólympískum íþróttaanda. Þetta misræmi milli sennilegs raunveruleika 

íþróttanna og afstöðu þessara fáu sem sinna íþróttabókmenntum er at-

hyglisvert en getur átt sér nokkrar skýringar:  

 

1. Kenningarnar um einstaklingshyggju og sjálflægni nútímans 

eiga ekki við um Ísland og íslenskar íþróttir. 

2. Höfundarnir lifa í alvarlegri sjálfsblekkingu.  
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3. Höfundarnir skrifa bækur sínar beinlínis til að blekkja almenn-

ing og fela einstaklingshyggju og einstaklingslesti fólks í íþrótt-

um. 

4. Höfundarnir skrifa bækur sínar í þeim tilgangi að predika, og 

skrif þeirra því bein viðbrögð við einstaklingshyggju og ein-

staklingslöstum meðal ungs fólks.175 

 

Loks er hugsanlegt að áhersla fræðimanna á borð við Giddens176 og 

Taylor177 á framvöxt einstaklingshyggju á Vesturlöndum sé meiri en efni 

standa til og að þeir ýki þá tilhneigingu sem vissulega sé til staðar en sé ef til 

vill fyrst og fremst bundin við ákveðna hópa, stéttir, svæði eða lönd. Rétt er 

því að fara varlega í ályktunum, einnig vegna þess að ókannað er hvort ætl-

uð spilling, lestir og misgjörðir séu jafn algeng fyrirbæri í íslensku íþróttalífi 

og í öðrum vestrænum samfélögum. Enda þótt líklegt sé að hérlendis sé 

staðan svipuð og í flestum öðrum vestrænum samfélögum er hugsanlegt að 

þættir eins og smæð þjóðar, saga og menning, nýfengið sjálfstæði, atvinnu-

hættir og fleira geti unnið gegn spillingu og löstum innan íþrótta. Þessir 

sömu þættir gætu hins vegar einnig valdið auknum misgjörðum þar sem allt 

er afsakað í krafti smæðar og fámennis. Um það er ekkert hægt að fullyrða 

nema rannsaka það.  

Annað sem getur hamlað gegn of miklum ályktunum um fornan sið-

ferðis- og hetjuarf er að rannsóknir á íþróttum í fornum ritum eru á byrj-

unarreit. Aðeins örfá atriði hafa verið skoðuð og greind frá því Björn Bjarna-

son skrifaði doktorsritgerð sína fyrir meira en heilli öld.178 Rekja þarf betur 

þá þræði sem liggja milli fornnorrænnar hetjudýrkunar og íþróttahugmynda 

Forn-Grikkja sem litu á íþróttir sem hluta af guðshollustu sinni. Einnig þarf 

að skoða hvort sömu einkenni geðshræringa og koma fram í nútímaumfjöll-

uninni um íþróttir sé að finna í fornum ritum. Að minnsta kosti er ýmislegt 

sem bendir til þess að ýkjur í íþróttalýsingum hafi verið til á ritunartíma Ís-

lendinga sagna og síðar þjóðsagna. Dæmi um það eru lýsingar á líkamsburð-

um Gunnars á Hlíðarenda179 annars vegar og Fjalla-Eyvindar180 hins vegar. 

Loks þarf að gera mun nákvæmari rannsókn á orðræðu um íþróttir í ís-

lenskum bókmenntum frá miðöldum til nútímans, þar með talið í þjóð-

sögum, ljóðum, liðssöngvum og leikskáldskap en ekki er ólíklegt að tilfinn-

ingaþátturinn komi enn skýrar fram þar en í sagnaskáldskap. Einnig þarf að 

                                                           
175  Guðmundur Sæmundsson og Kristján Kristjánsson 2011. 
176  Giddens 1991. 
177  Taylor 1989. 
178  Björn Bjarnason 1950. 
179  Brennu-Njáls saga 1985: 147. 
180  Einar Ólafur Sveinsson 1944: 350. 
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skoða íþróttaumfjöllunina í eldri blaðamennsku og í hvers kyns ævisagna-

ritun og öðrum bókmenntum með tilliti til þeirra einkenna sem fram koma í 

skáldskapnum.  

Í almennu orðræðugreininni var spurt: Hvernig er fjallað um íslenskt 

afreksíþróttafólk á alþjóðavísu í íslenskum prentmiðlum? Niðurstöður rann-

sóknarinnar voru í stuttu máli á þá lund að þar ríki meginstefin þjóðernis-

stolt og afrekshrifning. Nokkur þöggun ríkir gagnvart ákveðnum íþrótta-

greinum og einnig gagnvart tveimur hópum íþróttamanna, íþróttakonum og 

fötluðum íþróttamönnum. Þróun í tíma kemur þannig fram að orðræðan 

um eldri íþróttamennina virðist hófstilltari en ef til vill ýktari um þau nýrri 

(yngri).   

Segja má að það hefði styrkt mjög orðræðugreininguna ef samhliða 

fjölmiðlunum hefði verið greindur texti sem kemur frá íþróttahreyfingunni 

sjálfri, jafnt félagasamtökum sem einstaklingum. Þá er átt við félagsrit, 

mótaskrár, vefsíður, stuðningsmannasíður, uppeldisstefnu félaganna, 

stefnumarkandi plögg af ýmsu tagi og svo framvegis. Verði slík greining gerð 

væri gagnlegt að bera þá orðræðu sem þar fer fram við til dæmis orðræðu 

fjölmiðla og bókmennta. 

Í orðræðugreiningunni kom skýrt í ljós að orðræðan um íþróttir á 

Íslandi hefur tilhneigingu til að vera mjög karllæg, allt miðast þar við hrausta 

og sterka ófatlaða karlmenn.181 Íþróttakonur, fatlaðir íþróttamenn, fólk sem 

stundar huglægar íþróttir eins og skák og bridds fá ekki fullan þegnrétt í 

þessari orðræðu og eru á stundum jafnvel ekki taldir til íþróttamanna. Þetta 

hefði þurft að skoða nánar með tilliti til almennrar stöðu sumra þessara 

hópa í samfélaginu. Þar er akur óplægður til dæmis fyrir fræðimenn á sviði 

kynjafræða. 

Þriðja rannsóknin fjallar um íþróttamálfar og þar er spurt: Hvað ein-

kennir íslenskt íþróttamálfar í fjölmiðlum? Svarið má draga saman í stutta 

upptalningu: Fyndni, ýkt orðafar, nýjungar í málfari og ríkt líkinga- og mynd-

mál.182 Ýjað er að því að þessi einkenni sem öll tengjast geðshræringum og 

tilfinningum eigi ekki aðeins við um íþróttamálfar heldur megi einnig finna 

þeim stað í málfari um ýmis önnur svið samfélagsins svo sem trúarbrögð, 

stjórnmál, listir, unglingamenningu og svo framvegis. Þarft væri að skoða 

þessi líkindi nánar. 

Varðandi málfarið og reyndar orðræðu fjölmiðla almennt um íþróttir 

vaknar sú spurning hvort einstaklingar í hópi íþróttafréttamanna hafi öðrum 

meiri haft áhrif á umfjöllunina í fjölmiðlunum. Reyndar hefur í þessum rann-

sóknum af ásettu ráði verið sneitt framhjá því að meta eða skoða málfar og 

                                                           
181  Guðmundur Sæmundsson og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2011. 
182  Guðmundur Sæmundsson og Sigurður Konráðsson 2013a. 



 

62 

orðræðu einstaklinga, jafnvel mismun einstakra fjölmiðla. Öll slík persónu-

tenging getur misskilist og leitt umræðuna burt frá því sem mestu skiptir, 

hinni almennu orðræðu. Hins vegar er ekkert sem mælir gegn því að slíkt 

verði gert í annarri rannsókn síðar. Þá kunna að vakna spurningar eins og: 

Hvaða áhrif höfðu frumkvöðlar í stétt íþróttafréttamanna á borð við Sigurð 

Sigurðarson, Frímann Helgason, Atla Steinarsson og Hall Símonarson á það 

hve tilfinningaþrungnar íþróttalýsingar og íþróttafréttir urðu snemma á öld-

inni sem leið? Hver voru áhrif þjóðargleðigjafanna Hemma (Hermanns 

Gunnarssonar) og Ómars (Ragnarssonar) á fyndni og gáska í íþróttaumfjöll-

un? Hversu mikil voru áhrif Bjarna Fel (Bjarna Felixsonar) á myndlíkingar og 

vísanir í fornhetjurnar í íþróttamálfari nútímans? Hversu mikil áhrif á vin-

sældir hestaíþrótta og kraftaíþrótta hefur Sammi (Samúel Örn Erlingsson) 

haft? Eru ýkjur í íþróttalýsingum komnar frá Gaupa (Guðjóni Guðmundssyni) 

og Dolla (Adolfi Inga Erlendssyni) eða er þetta miklu eldra fyrirbæri? Hvernig 

í ósköpunum fer Bjössi (Sigurbjörn Árni Arngrímsson) að því að gera allar 

frjálsíþróttir að æsispennandi sjónvarpsefni, jafnvel maraþonhlaup og 50 

km göngu? Hvers vegna þekkir öll þjóðin þessa menn með gælunöfnum? Af 

hverju eru engar konur í þessum hópi?  

Ekki aðeins ofangreindir heldur allir íþróttafréttamenn hafa sín sér-

kenni, sína kosti og sín mótunaráhrif. Allir eru þeir þeim örlögum háðir að 

vera að einu leyti eins og frægustu íþróttamenn, dáðir af sumum en nánast 

hataðir af öðrum. Einnig á þessu sviði íþróttanna kemur fram hin sterka 

tenging við tilfinningar og geðshræringar. 

 

5.2 Hvað er sameiginlegt? 

Ofangreindar þríþættar niðurstöður fræðigreinanna kunna að virðast benda 

í þrjár mismunandi áttir. Þær eiga þó margt sameiginlegt, eru jafnvel sam-

hljóða í innsta kjarna sínum. Séu þær skoðaðar nánar og skýringa leitað 

vakna spurningar eins og:  

 

 Hvað veldur því að svo miklar öfgar fyrirfinnast í siðferði íþrótta og 
íþróttabókmennta – annars vegar yfirdrifnar hetjuhugsjónir og 
rómantískur íþróttaandi en hins vegar spilling, misgjörðir og lestir, 
jafnvel ofbeldi?  

 Hvað veldur því að orðræða fjölmiðla um afreksíþróttamenn er svo 
hlaðin gildum eins og þjóðernisstolti og afrekshrifningu? Hvers vegna 
er hún svo kynjuð og karllæg og hví hefur hún þróast frá hófstillingu 
til gífuryrða? 
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 Hvað veldur því að málfar í umfjöllun um íþróttir er svo gamansamt, 
ýkt, nýjungagjarnt og ríkt af líkingum? 

Skyldu svörin við þessum þremur spurningum ekki einmitt benda á það 

sameiginlega í þeim öllum? Í bók sinni Sports in Society fjalla þær Jay Coak-

ley og Elizabeth Pike meðal annars um hvers kyns afbrigðileika, svindl, leik-

araskap og ofbeldi í íþróttum.183 Þær hallast að þeim skýringum að hér valdi 

æsingur og geðshræring íþróttamannanna, nánast öfgakennd þrá til að ná 

betri árangri en aðrir. Þetta er sama ályktunin og finna má í bók Hanins sem 

áður hefur verið vísað til og sem fjallar beinlínis um geðshræringar í íþrótt-

um frá ýmsum hliðum.184  

Í rauninni hnígur allt í þá veru að rannsóknirnar sem hér á undan hafa 

verið raktar eigi sér að verulegu leyti sameiginlegar niðurstöður þótt sjónar-

horn og rannsóknaraðferðir séu ögn mismunandi. Til þess að sannreyna það 

voru fræðigreinarnar fimm orðræðugreindar með þematískri orðræðugrein-

ingu þar sem leitað var tilfinningastefja og þau flokkuð saman í tilfinninga-

þemu. Rétt er að taka fram að þetta er ekki samskonar orðræðugreining og 

gerð var í rannsókninni á umfjöllun um íslenska afreksíþróttamenn. Þar var 

leitað allra stefja. Í þessu tilviki er leitað stefja með ákveðnu innihaldi. Af-

raksturinn kemur fram í töflu 4.  
 

  

                                                           
183  Coakley og Pike 2009. 
184  Hanin 2000a. 
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Tafla 4: Tilfinningamynstur í fræðigreinunum fimm. Skýring: Mynstrunum eða þemunum er 

skipt í þrjá flokka: Tilfinningaleg meginstef, jákvæð tilfinningaþemu og neikvæð tilfinninga-

þemu. 

Tilfinningamynstur fræðigreinanna  
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TILFINNINGALEG MEGINSTEF SIÐFRÆÐI ORÐRÆÐA MÁLFAR 

Hetjugildi, hetjudýrkun, 
stjörnudýrkun, frægð x x x x x 

Þjóðernisstolt, staðarhyggja x x x x x 

Kynjuð umfjöllun, þöggun um afrek 
kvenna   x x x x 

Fötlunarumfjöllun, vorkunn og 
þöggun um fatlað fólk     x     

JÁKVÆÐ TILFINNINGAÞEMU EÐA -
MYNSTUR SIÐFRÆÐI ORÐRÆÐA MÁLFAR 

Drengskapur, mannorð, heiður, 
heiðarleiki, þokki x x   x   

Samstaða, samheldni, óeigingirni, 
traust x x   x   

Samkeppni, keppnisskap x x x     

Fyndni, húmor, gleði, skemmtun, 
tilbreyting         x 

NEIKVÆÐ TILFINNINGAÞEMU EÐA 
-MYNSTUR SIÐFRÆÐI ORÐRÆÐA MÁLFAR 

Virðingarleysi, fyrirlitning, 
niðurlæging, svívirðingar x x x  x x 

Ýkjur, hömluleysi x x x   x 

Mismunun, þöggun x x x x   

Einstaklingshyggja, sjálflægni x x x     

Ofbeldi, einelti, árásargirni, reiði x x     x 

Vonbrigði, kvíði, spenna, 
sjálfsblekking x x     x 

Leikaraskapur, uppgerð, svindl, 
blekking x x       

Markaðsvæðing, mútur, spilling x x      
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Úr töflunni má raunar lesa ýmislegt. Svo flokkunin sé nánar skýrð er í fyrsta 

flokknum um að ræða svokölluð meginstef. Þetta eru stef í orðræðunni sem 

eru eins konar yfirstef og móta alla orðræðuna. Tvö fyrri meginstefin sem 

þarna eru nefnd móta þannig alla orðræðu um íslenskt afreksíþróttafólk. 

Það kemur því ekki á óvart að þau koma fyrir í öllum greinunum fimm. Þau 

síðari móta orðræðuna um tvo afmarkaða hópa: íþróttakonur annars vegar 

og fatlað íþróttafólk hins vegar. 

Úr hinum flokkunum vekur athygli að neikvæðu þemun eða mynstrin 

eru þar fleiri en þau jákvæðu. Hugsanlega er það vegna þess að höfundarnir 

leggi á einhvern hátt neikvætt mat á orðræðuna en sennilegra er þó að 

þetta sé tilviljun vegna þess hvernig flokkunin er gerð og hvaða stef eru 

flokkuð saman í þemu eða mynstur. Þemun sem upp eru talin í töflunni eru 

mismunandi tilfinningaleg ef svo má að orði komast. Sum túlka beinlínis 

ákveðnar tilfinningar, önnur tákna fremur félagslega hegðun en í þeim til-

vikum eru hugtökin sem notuð eru þess eðlis að þau vekja ákveðnar tilfinn-

ingar, neikvæðar eða jákvæðar. Meginniðurstaðan er þó að tilfinninga-

mynstur gegna mikilvægu hlutverki í öllum greinunum fimm og tilfinningar 

virðast raunar tengjast mjög sterkt allri umfjöllun um íþróttir. 

Ef vel er skoðað má sjá að þau einkenni sem dregin hafa verið fram í 

þessari umfjöllun koma fyrir í ýmiskonar annarri umfjöllun og orðræðu. Um-

ræða um trúarbrögð er til dæmis oft lituð af svipuðum gildum.185 Sama gild-

ir um stjórnmál.186 Raunar er eftirtektarvert hve mikil líkindi eru milli af-

stöðu einstaklinganna til íþróttaliðsins síns, trúarsöfnuðarins síns og stjórn-

málaflokksins síns. Inn í þessa upptalningu má raunar stundum bæta heima-

sveit, þjóð, kyni, félagsskap ýmiskonar og fleiri hópamyndunum samfélags-

ins, þeim fylgja oft afar miklar og sterkar tilfinningar og geðshræringar.187 

Slíkar geðshræringar geta brotist út á ýmsan hátt, allt frá ofsakenndri vænt-

umþykju, aðdáun og dýrkun yfir í heift, hatur og öfgakennd illmæli og 

þvætting um náungann eða „andstæðinginn“. Hjá flestum verður sennilega 

til blanda einhvers staðar mitt á milli þessara öfga. Það fer eftir afstöðu 

fólks, áhugamálum og sennilega persónuleika hvort og hvernig þessar geðs-

hræringar brjótast út og við hvaða aðstæður. Þó er nærtækt að spyrja hvort 

ekki sé líklegt að þeir sem mæta íþróttaatburðum með miklum geðs-

hræringum og óhömdum tilfinningum geri það einnig á öðrum sviðum fái 

þeir áhuga á þeim, til dæmis í stjórnmálum, viðskiptum, trúmálum eða ást-

arsamböndum eða í samskiptum við aðrar þjóðir, fólk af öðrum kynþætti 

eða ýmsa minnihlutahópa samfélagsins. 

                                                           
185  Stein 2001; Young 2001. 
186  Berezin 2001. 
187  Goodwin, Jasper og Polletta 2001; Collins 2001. 
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Um stöðu tilfinninga og geðshræringa gagnvart skynsemi, rökhyggju og 

jafnvel siðgæði hafa ýmsir fræðimenn fjallað. Í flestum tilvikum eru tilfinn-

ingar og geðshræringar þá settar upp sem neikvæðar andstæður hinna gild-

anna sem aftur er stillt upp sem jákvæðum. Þannig er til dæmis í heimspeki-

kenningum Kants,188 í skiptingu Freuds í Það, Sjálf og Yfirsjálf189 og í kenning-

um Kohlbergs um stigskiptingu siðferðisþroska manna.190 Ekki á þetta gildis-

mat þó við um alla fræðimenn og hugsuði því að í kenningum sumra þeirra 

er lögð áhersla á að fylgja fremur hjartanu (tilfinningunum) en heilanum 

(rökhyggjunni).191 Einkum virðist þversögnin mest í því að draga upp sem 

andstæður tilfinningar og siðgæði eins og segja má að Kohlberg geri því að 

æðsta stig siðgæðis, réttlætiskenndin sjálf, verður ekki mæld með neinum 

tækjum eða rökum heldur hlýtur hún þegar allt kemur til alls að byggjast á 

tilfinningu mannsins. 

Nokkuð aðra nálgun við tilfinningar og geðshræringar má sjá í ritum ís-

lenskra heimspekinga. Kristján Kristjánsson fjallar um geðshræringar í rit-

gerð sinni frá 1997.192 Þar greinir hann þær frá kenndum en kenndir eru að 

hans sögn tilfinningar sem þiggja eðli sitt af því að við finnum eða kennum 

til þeirra. Geðshræringar séu hins vegar meira, þær séu „skoðanir blandaðar 

sterkri hvöt, þrá eða löngun.“193 Hvað varðar tilfinningar í íþróttum er þessi 

skipting í geðshræringar og kenndir þó ekki mjög mikilvæg nema að því leyti 

að hún sýnir hversu margháttaðar og ólíkar tilfinningar geta verið. Enn hent-

ugri gæti verið skilgreining miklu eldri fræðimanns, Ágústs H. Bjarnasonar, 

sem kallar „emotions“ (geðshræringar) frumkenndir en notar orðið geðs-

hræringar um magnaðar og snöggar skapsveiflur.194 Kristín Aðalsteinsdóttir 

leggur út af þessum skilgreiningum þegar hún fjallar í nýlegri bók sinni um 

tilfinningar og nám. Í þeirri umfjöllun rökstyður hún ennfremur þá skoðun 

yngri kynslóða fræðimanna að rangt sé að setja tilfinningar upp sem and-

stæðu rökhugsunar. 195 Byggir hún þar á sama hugmyndagrunni og fræði-

menn eins og Dirkx196, Hewitt197, Taylor198 og Johnson-Laird og Oatley.199 

Hver er þá lokaniðurstaða þessa rannsóknarverkefnis, svar þess við 

aðalspurningunni: Hvað einkennir einkum umfjöllun um íþróttir í íslenskum 

                                                           
188  McCormick 2005. 
189  Cherry Án árs a. 
190  Cherry Án árs b. 
191  Douglas 2008; Kornfield 2007; Sigurbjörn Einarsson 1948. 
192  Kristján Kristjánsson 1997. 
193  Kristján Kristjánsson 1997: 77. 
194  Ágúst H. Bjarnason 1918. 
195  Kristín Aðalsteinsdóttir 2013. 
196  Dirkx 2001. 
197  Hewitt 1997. 
198  Taylor 2001. 
199  Johnson-Laird og Oatley 1992. 
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bókmenntum og fjölmiðlum? Svarið þarf hvorki að vera flókið né loðið enda 

liggur það nánast í augum uppi eftir þennan lestur: Sterkar tilfinningar og 

geðshræringar. Auðvitað er engin niðurstaða rannsókna af þessu tagi þó 

endanleg. Sagan er ekki á enda runnin. Eitt doktorsverkefni er ekki endir, 

heldur miklu fremur og vonandi upphaf einhvers sem miklu meira máli 

skiptir. Rannsóknirnar voru þrjár og tóku hver um sig til afmarkaðra þátta í 

umfjöllun samfélagsins um íþróttir. Engin leið er að staðhæfa að aðrar rann-

sóknir sem kunna að verða gerðar á öðrum afmörkuðum þáttum gefi sömu 

niðurstöður.  

Nauðsynlegt var þó að ljúka þessum rannsóknum til að byggja þann 

grunn til hugvísindalegra rannsókna á sviði íþróttafræða sem nauðsynlegur 

er. Ýmislegt á þessu sviði þarf að rannsaka næstu ár og misseri og verður 

spennandi að sjá hvort þetta verkefni stuðli að einhverjum slíkum tilraun-

um.  

Úr því að tilgangur þessarar þríeinu rannsóknar var ekki að finna hinn 

endanlega sannleika má hins vegar spyrja hvort hún hafi náð því yfirlýsta 

markmiði sínu að bregða birtu yfir umfjöllunina í íslensku samfélagi um 

íþróttir og kanna gaumgæfilega nægilega margar hliðar hennar til að geta 

fengið nokkra innsýn í hana og megineinkenni hennar og stöðu íþrótta sem 

menningarlegs fyrirbæris í samfélaginu. Þær niðurstöður sem hér hafa verið 

raktar virðast falla að þessu markmiði. Sitthvað fleira er nú vitað um um-

fjöllunina um íþróttir í íslensku samfélagi en áður en rannsóknarverkefnið 

hófst. Megineinkenni þessarar orðræðu hefur verið dregið fram – taumlitlar 

geðshræringar og tilfinningar, í bland við fyndni og ýkjur. En hvað er vitað 

um stöðu íþrótta sem menningarlegs fyrirbæris í íslensku samfélagi? Hefur 

þetta rannsóknarverkefni á einhvern hátt skerpt þá mynd? 

Verkefnin virðast vissulega óþrjótandi á því sviði og ný aðkallandi rann-

sóknarverkefni verða í rauninni til á ári hverju, að minnsta kosti á meðan 

íþróttir eru viðfangsefni og áhugamál svo mikils hluta íslensku þjóðarinnar. 

Hins vegar er sennilegt að þessi rannsókn hafi að einhverju leyti skipað 

íþróttum í samfélaginu á sama bekk og öðrum tilfinningatengdum sam-

félagsþáttum. Þá er meðal annars átt við svið eins og listir, þjóðerniskennd, 

kynjamál og trúmál. Sr. Gunnar Stígur Reynisson orðar þetta samspil eða 

samlíkingu skemmtilega í blaðaviðtali 23. júní 2013 en þar segir hann:  

„Þeir sem trúa ekki á fótbolta, ef hægt er að orða það þannig, 

þeir sem eru trúlausir fatta þetta ekki, skilja þetta ekki. ... Þeir 

fatta ekki og skilja ekki hvernig hægt er að hafa svona mikinn 

áhuga á fótbolta – þetta er bara leikur. Eða þeir sem eru 

trúlausir segja: Hvernig getur þú trúað á Guð – hann er ekki til. 
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Knattspyrna er bara svo miklu meira, þetta er eitthvað sem er í 

hjartanu í okkur. Sama er með Guð, þó við sjáum hann ekki er 

hann í hjartanu í okkur.“200 

 

 
 

 

  

                                                           
200  Gunnar Stígur Reynisson 2013: 22-23. 
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Heimildaskrá 

 

Margir þeir sem fyrst úr spori spretta 

og sperrast við að setja og bæta met 

Þeir hætta eða dauðir niður detta 

og draga að lokum varla hænufet. 

 

En einmitt þegar áhorfendum fækkar 

og áfram-köllin taka að gerast hol 

þá er það sem gengi hinna hækkar 

sem hægar fóru af stað en áttu þol. 

 

Um afrek sín þeir eru gjarna rengdir 

Á ýmsu kann að velta um þrek og byr 

Það fjúka met og millivegalengdir 

en markið sjálft er hvergi í augsýn fyrr 

 

en sést – og þá er lífið liðið hálft – 

að lokatakmarkið er hlaupið sjálft. 

  (Sprettur eftir Þórarinn Eldjárn) 
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