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Útdráttur 
Í rannsókninni voru vinnubrögð og reynsla þjálfara varðandi 

agamál barna skoðuð. Notast var við eigindlega 

rannsóknaraðferð, þar sem hálfopin viðtöl voru tekin við sex 

þátttakendur um reynslu þeirra og viðbrögð við agamálum barna 

í hópíþróttum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

helsta aðferð þjálfara við að takast á við agavandamál barna er 

að nálgast barnið af ró og leiðbeina því á rétta braut. Í erfiðari 

málum beittu þjálfarar hléum eða fóru í samstarf við foreldra. 

Aðferðir þjálfara voru í samræmi við þær aðferðir sem fyrri 

rannsóknir mæla með. Rannsakandi dró ályktun um að 

tilfinningar þjálfara til iðkenda spiluðu inn í val þjálfaranna á 

aðferðum sem þeir nýttu sér til agastjórnunar þar sem velferð 

barnanna var í fyrirrúmi. 

 

Lykilorð; íþróttir, þjálfari, barn, agi, agavandamál, væntingar, 

reglur. 
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1. Inngangur 
Mér er það minnisstætt að í æsku hafi ég verið ákveðinn einstaklingur. Ákveðinn 

og tapsár með stórt skap sem fékk að bitna á öðrum í kringum mig, bæði á 

leikvöllum og í íþróttatímum. Stuttu eftir að ég hóf nám í íþróttafræðum við 

Háskólann í Reykjavík hitti ég gamlan íþróttakennara á förnum vegi, hann spurði 

mig tíðinda og ég tjáði honum fréttirnar um nám mitt í háskólanum. Þá sagði hann 

að ég væri síðasta manneskjan sem hann hefði gert ráð fyrir að myndi nokkurn 

tímann vilja kenna íþróttir og síðan skildu leiðir okkar. Þessi þungu orð fengu mig 

aðeins til að hugsa um hvers konar einstaklingur ég hefði verið sem barn. 

Krefjandi. Sjálf hef ég unnið við þjálfun síðastliðin sex ár, bæði í einstaklings- og 

hópíþróttum. Ég hef tekið að mér styrktarþjálfun, þjálfað heilbrigða og fatlaða. 

Oft hef ég verið í þeim aðstæðum að þurfa að takast á við hegðunarvandamál, 

skapofsa, þrjósku eða annars konar agavandamál. Í mörgum af þeim tilfellum hef 

ég endurupplifað sjálfa mig í gegnum börnin. Ég hef verið í þeim aðstæðum að 

vita ekki hvernig ég ætti að takast á við hlutina og þurft að leita mér upplýsinga 

hjá öðrum. Þeim upplýsingum hef ég blandað saman við eigin reynslu og síðan 

reynt að finna hentuga leið. En hvaða aðferðir eru réttar? Í þessari ritgerð mun ég 

kanna hvernig nokkrir þjálfarar taka á agamálum barna í hópíþróttum. 

 

1.1 Agi og agabrot  
Aga er erfitt að skilgreina á nákvæman og hnitmiðaðan hátt, þar sem agi er háður 

mismunandi aðstæðum og ólíkum reglum (Raby, 2012). Samkvæmt 

orðabókarskilgreiningu er agi tamning við reglusemi („Snara“, e.d.). Agi kemur 

víðs vegar fyrir í daglegu lífi, enda hugtakið stórt og reglur misjafnar eftir 

aðstæðum. Að halda aga snýr því að mörgum ólíkum þáttum sem stjórnendur 

íþróttafélaga, skóla, fyrirtækja eða annarra stofnana þurfa að huga að þegar 

bregðast á við agabrotum. Agi og reglusamt líf veitir börnum öryggi, hjálpar við 

kennslu á sjálfstjórnun og veitir leiðsögn um hvað er rétt og hvað er rangt (Gyða 

Haraldsdóttir, 2005). Reglur viðeigandi stofnunar þurfa að vera skýrar svo hægt sé 

að framfylgja þeim og halda aga (Raby, 2012). 

Agabrot eru brot á þeim reglum sem viðeigandi stofnun hefur sett eða 

óreglu háttsemi í tengslum við skilgreinda starfsemi („Reglugerð nr. 8: Aganefnd 

ÍHÍ“, 2015). Agabrot í íþróttum eru brot á þeim reglum sem settar hafa verið í 

leiknum eða í kringum viðeigandi íþróttastarfsemi. Leikbrot er hægt að skilgreina 
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sem agabrot, séu þau framin með ásetningi („Aganefnd“, 2015; „Reglugerð KSÍ 

um aga- og úrskurðarmál“, 2015; „Reglugerð nr. 8: Aganefnd ÍHÍ“, 2015). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2015) má finna upplýsingar um þá þætti sem 

kenna á í grunnskólum landsins. Þar segir að starfsemi grunnskóla skuli mótast af 

umburðarlyndi, kærleika, ábyrgð, lýðræðislegu samstarfi, sáttfýsi og virðingu 

fyrir manngildi. Námskráin leggur einnig upp með að forvarnarvinna skuli 

markast af heilsueflingu, þar sem huga á að andlegri, líkamlegri og félagslegri 

vellíðan nemenda. Þá er kveðið á um að skólar skuli setja upp forvarnaráætlun 

gegn ofbeldi og einelti, gera áætlun í öryggismálum, slysavörnum og setja upp 

stefnu í agastjórnun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2015).  

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) leggur upp með að börn kynnist 

þeim reglum sem eru til staðar í íþróttum, bæði skrifuðum og óskrifuðum. Börn 

eigi jafnframt að læra að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, íþróttafélaginu 

sem þau stunda íþrótt hjá og þeim íþróttamannvirkjum sem þau nota (Guðbjörg 

Norðfjörð o.fl., 2015). ÍSÍ setti sér siðareglur árið 2011 ásamt hegðunarviðmiðum 

fyrir iðkendur, þjálfara, dómara og aðra aðstandendur íþrótta. Hegðunarviðmið 

fyrir iðkendur eru eftirfarandi: 

  

1) Gerðu alltaf þitt besta og berðu virðingu fyrir öðrum.  

2) Þekktu reglur íþróttagreinarinnar og vertu háttvís í hvívetna.  

3) Taktu þátt af því að það er gaman, ekki til að þjóna hagsmunum 

styrktaraðila, foreldra eða þjálfara. 

4) Berðu virðingu, bæði fyrir sam- og mótherjum. 

5) Ekki láta í ljósi neikvæðar eða niðrandi athugasemdir gagnvart öðrum 

iðkendum, keppinautum, dómurum, þjálfurum og liðsstjórum sem og 

öðrum aðilum sem koma að íþróttastarfi með einum eða öðrum hætti.  

6) Komdu fram við aðra eins og þú vilt að þeir komi fram við þig. 

7) Gerðu þér grein fyrir því að þú ert fyrirmynd þeirra sem yngri eru 

(„Siðareglur ÍSÍ“, 2011, bls. 3).  

 

Það er því ljóst að þær stofnanir sem vinna með börn, líkt og skólar og 

íþróttasambönd, leggja upp með að börn læri aga og umberi aðra einstaklinga 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2015, „Siðareglur ÍSÍ“, 2011).  

 

Agastjórnun 
Í skýrslunni Ungt fólk 2013 (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón 

Sigfússon og Álfgeir Logi Kristjánsson, 2013) er að finna tölfræðisamantekt yfir 

tilfinningar barna í 5.-7. bekk. Þar segir að um fjögur prósent barna í 5. bekk í 
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grunnskólum hafi oft eða mjög oft fengið reiðiköst, sem þau hafi ekki getað 

stjórnað, á sjö daga tímabili. Sambærilegt hlutfall barna hafði oft eða mjög oft 

upplifað löngun til að brjóta eða skemma hluti á sama tímabili (Hrefna Pálsdóttir 

o.fl., 2013). Þetta eru dæmi um þær tilfinningar sem börn upplifa og þjálfarar, 

kennarar eða aðrir leiðbeinendur geta þurft að takast á við til þess að halda aga. 

Til eru margar leiðir til þess að ná fram aga og stjórna aga (Choe, Olson 

og Sameroff, 2013; Crone, Bunge, Latenstein og van der Molen, 2005; Garaus, 

Furtmüller og Güttel, 2016; Hafdís Guðjónsdóttir, 2005; Sprague og Golly, 2004; 

Xenos, 2012; Österman, Björkqvist og Wahlbeck, 2014). Í rannsókn á yfir tvö 

hundruð börnum kom í ljós jákvæð fylgni á milli áminninga móður um gildandi 

reglur og hegðun barns (Choe o.fl., 2013). Ef kerfið Positive Behaviour Support 

(PSB) er skoðað má sjá að þar er lagt upp með jákvæða styrkingu, þar sem atferli 

sem talin eru æskileg eru styrkt með efnislegri eða óefnislegri umbun (Sprague og 

Golly, 2004). 

Misjafnt er hversu langt fólk vill ganga í því að setja reglur og/eða bönn. Í 

rannsókn sem gerð var á farsímanotkun unglinga innan skóla og afstöðu kennara 

til notkunar á símum kom í ljós að kennarar töldu að reglur myndu ekki leysa 

allan vandann (Charles, 2012). Þeir vildu frekar að nemendur og kennarar myndu 

setja mörk í samræmi við traust og virðingu. Farsímanotkun getur haft truflandi 

áhrif fari hún yfir skynsemismörk en farsíminn sjálfur er oft notaður sem 

öryggistæki. Skólar og kennarar höfðu sett ákveðnar reglur og siðareglur um 

viðeigandi hegðun nemenda, þrátt fyrir það litu kennarar svo á að sanngirni, traust 

og virðing væru lykilþættir í að taka á slíkum vandamálum (Charles, 2012). 

Hægt er að beita bæði umbunum og/eða hrósum og refsingu til þess að ná 

fram breyttri hegðun einstaklinga (Crone o.fl., 2005; Garaus o.fl., 2016; Österman 

o.fl., 2014). Börn hafa þá tilhneigingu að breyta hegðun sinni til þess að komast 

hjá refsingum (Crone o.fl., 2005). Þau börn sem hljóta líkamlegar refsingar eru 

líklegri en önnur börn til þess að þróa með sér áfengisvandamál, þunglyndi eða 

aðra kvilla sem eru tengdir geðheilsu (Österman o.fl., 2014). Aftur á móti hefur 

verið sýnt fram á að hrós eða umbun hefur jákvæð áhrif á atferli einstaklings, hrós 

getur til dæmis aukið áhuga á námi og þar með haft jákvæð áhrif á námsárangur 

(Garaus o.fl., 2016). 
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Hlé eða „kæling“ 
Hlé eða „kæling“ (e. time out) er viðurkennd og skilvirk agastjórnunaraðferð í 

kennslu og þjálfun, sem felur í sér að taka truflandi barn úr umferð (McClellan, 

Cohen og Moffett, 2009; Peralta, Anussornnitisarn og Nof, 2003; Ryan, Sanders, 

Katsiyannis og Yell, 2007; Shriver og Allen, 1996; Vegas, Jenson og Kircher, 

2007). Aðferðafræðin í kringum hlé byggir á því að börnum eru gefin fyrirmæli 

og ef fyrirmælin virka ekki fá þau viðvörun. Ef viðvörunin skilar ekki tilsettum 

árangri eru börnin sett í hlé frá verkefninu og fá að koma aftur og hefja nám eða 

leik að nýju þegar þau hafa náð stjórn á sjálfum sér (McClellan o.fl., 2009). Sýnt 

hefur verið fram á að aðferðin skili bestum árangri hjá drengjum undir sjö  ára 

aldri (Vegas o.fl., 2007). 

 

Mynd 1. Notkun hlés í agastjórnun (McClellan o.fl., 2009). 

Sjá má á mynd 1 við hvaða aðstæður leiðbeinandi ætti að setja barn í hlé. Með því 

að nota hrós þegar rétt hegðun er fengin fram stuðlar leiðbeinandi að styrkingu 

einstaklings á æskilegri hegðun (Jenkins, Floress og Reinke, 2015). 

 Grskovic og félagar (2004) þróuðu leið til þess að taka virk hlé í 

kennslustofum. Aðferðin byggir á því að kennari bendir nemendum sem ekki eru í 

jafnvægi inni í kennslustofunni á að taka sér hlé. Nemendurnir ná sér í perluband 

og telja perlurnar aftur á bak, byrja á tíu og enda á einum. Við hverja perlu anda 

þeir frá sér. Aðferðin takmarkaði heildartíma hléa innan kennslustofunnar 

(Grskovic o.fl., 2004). 
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1.2 Félagslegt taumhald  
Hirschi (1969) setti fram kenningu um félagslegt taumhald. Kenningin byggir á 

því að spyrja „af hverju ekki afbrot?“ frekar en að spyrja „af hverju afbrot?“. Í 

félagslegu samhengi hefur umhverfi einstaklings áhrif á gjörðir hans. Hirschi talar 

um að því sterkara sem tengslanet einstaklings er, því ólíklegri er hann til þess að 

verða frávik eða sýna frávikshegðun í samfélaginu. Þarna skiptir stuðningur 

foreldra, reglur, viðmið, gildi og tengslanet höfuðmáli (Hirschi, 1969). Sýnt hefur 

verið fram á að tengsl séu á milli frávikshegðunar og lítils félagslegs taumhalds 

(Duncan, Duncan, Strycker og Chaumeton, 2002).  

 Í rannsókn Viðars Halldórssonar (2014) er greint frá því að börn sem 

hljóta stuðning eða hvatningu frá foreldrum eru þrisvar sinnum líklegri en önnur 

börn til þess að stunda íþróttir innan íþróttafélags. Þessi börn eru jafnframt tvisvar 

sinnum líklegri en önnur börn til þess að stunda hreyfingu utan skipulagðs 

íþróttastarfs (Viðar Halldórsson, 2014). Í eldri rannsókn Þórólfs Þórlindssonar og 

félaga (1998) er sýnt fram á að þau börn sem hljóti foreldrastuðning og eyði meiri 

tíma með foreldrum sínum séu ólíklegri en önnur börn til þess að sækja í 

óæskilegan vinskap (Þórólfur Þórlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Gunnar 

Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998). Í ofanálag hefur verið sýnt fram á að 

unglingar sem búi við erfiðar heimilisaðstæður séu líklegri en aðrir til þess að 

leiðast út í vændi (Pedersen og Hegna, 2003). Árið 2001 kom út grein (Gehring, 

2001) sem fjallaði um áhrif hegðunar foreldra af hliðarlínunni á börn í íþróttum. 

Slæm hegðun foreldra á hliðarlínunni endurspeglast í atferli barna (Gehring, 

2001). Allt eru þetta dæmi um það hvernig félagslegt taumhald virkar (Hirschi, 

1969). 

 

Forvarnargildi íþrótta 
Áhrif hreyfingar á heilsu eru margvísleg, svo dæmi sé tekið hefur hreyfing jákvæð 

áhrif á geðheilsu (Heinzel, Lawrence, Kallies, Rapp og Heissel, 2015; 

Vilhjalmsson og Thorlindsson, 1992). Auk þess hefur hún fyrirbyggjandi áhrif á 

hjarta- og æðasjúkdóma, krabbamein, langvinna öndunarfærasjúkdóma og 

sykursýki og dregur úr virkni þeirra (Reiner, Niermann, Jekauc og Woll, 2013). Í 

nýlegri tölfræðisamantekt var sýnt fram á að því oftar sem ungmenni æfðu 

íþróttir, því ólíklegri voru þau til þess að upplifa sig einmana (Hrefna Pálsdóttir 

o.fl., 2013).  
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Ávinningur hreyfingar er þó ekki aðeins í formi bættrar heilsu, því talað 

hefur verið um að skipulagt tómstundastarf barna hafi ákveðið forvarnargildi gegn 

frávikshegðun ungmenna (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Til þess að íþróttir 

geti orðið líklegar til þess að hafa forvarnaráhrif þurfa þjálfarar að hafa réttar 

áherslur. Leiðbeinandinn þarf að huga að íþróttamanninum, umgjörð, aga og 

hegðun samhliða því að kenna íþróttina (Douglas Manning og Morgan, e.d.). Sýnt 

hefur verið fram á að ungmenni sem stunda íþróttir séu ólíklegri en önnur börn til 

þess að nota tóbak (Kristjansson, Sigfusdottir, Allegrante og Helgason, 2008). Þau 

séu jafnframt ólíklegri en önnur ungmenni til þess að neyta áfengis eða annarra 

vímuefna (Vilhjalmsson og Thorlindsson, 1992). Íþrótta- og tómstundastarf 

ungmenna stuðlar auk þess að bættum námsárangri (Felfe, Lechner og Steinmayr, 

2016). 

 

1.3 Frávikshegðun í íþróttum 
Frávikshegðun er sú hegðun sem sker sig frá gildum og viðmiðum í samfélaginu. 

Ósamþykkt hegðun eða atferli einstaklinga sem tilheyra minnihlutahópum (Harris 

og Daunt, 2011) Frávikshegðun í íþróttum er sú hegðun, atferli og ákvarðanataka 

sem er ósamþykkt innan íþróttahreyfingarinnar. Í leikreglum hópíþrótta er kveðið 

á um þá hegðun sem telst óviðeigandi og er hún kölluð óíþróttamannsleg hegðun 

(„2014 Official basketball rules“, 2014, „Knattspyrnulögin“, 2011, „Leikreglur í 

blaki 2015-2016“, 2015; Guðjón L. Sigurðsson, 2010; International Ice Hockey 

Federation, 2015). Skilgreind frávikshegðun er mjög sambærileg á milli margra 

ólíkra íþróttagreina. Til dæmis er eftirfarandi nefnt sem frávikshegðun: 

líkamsmeiðingar eða tilraunir til líkamsmeiðinga; að hrækja á eða gera tilraun til 

að hrækja á andstæðing eða dómara; ljót orðnotkun og/eða að niðurlægja aðra 

(„2014 Official basketball rules“, 2014, „Knattspyrnulögin“, 2011, „Leikreglur í 

blaki 2015-2016“, 2015; Guðjón L. Sigurðsson, 2010; International Ice Hockey 

Federation, 2015).  

Alþjóðlega lyfjaeftirlitið gefur árlega út lista yfir þau lyf sem bannað er að 

nota við þátttöku í íþróttum nema með undanþágu vegna læknisfræðilegra 

skýringa („The 2015 prohibited list - international standard“, 2014). Listinn er 

gerður til þess að halda jafningjagrundvelli innan íþróttahreyfingarinnar. Allir 

íþróttamenn eiga að ganga að því sama. Ef leikmaður brýtur þessar reglur á hann á 

hættu að fá refsingu, það á einnig við um atferli sem skilgreint er sem 
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óíþróttamannsleg hegðun („2014 Official basketball rules“, 2014, 

„Knattspyrnulögin“, 2011, „Leikreglur í blaki 2015-2016“, 2015, „The 2015 

prohibited list - international standard“, 2014, Guðjón L. Sigurðsson, 2010; 

International Ice Hockey Federation, 2015). Óíþróttamannsleg hegðun barna á sér 

oft uppruna á hliðarlínunni, þar sem þjálfari hefur ekki tök á að grípa inn í (Bach, 

2006; Gehring, 2001). Því er mikilvægt að börn læri og skilji gildi þátttöku, 

góðrar framkomu og heiðarlegt spil, það er hægt að læra bæði innan og utan 

skipulagðrar íþróttastarfsemi (Gallegos, 1998). 

 

Ýgi í íþróttum 
Ýgi eða árásargirni (e. aggressive attitude) er markviss hegðun sem felst í því að 

beita aðra þátttakendur annað hvort andlegu eða líkamlegu ofbeldi og eru reglur 

leiksins brotnar á sama tíma (Tenenbaum, Stewart, Singer og Duda, 1997). 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (World Health Organization) er 

ofbeldi skilgreint sem valdbeiting gegn einstaklingi eða hópi með líkamlegum eða 

andlegum yfirburðum, óháð því hvort einstaklingur hljóti skaða af eða ekki (Krug, 

Mercy, Dahlberg og Zwi, 2002; „Violence“, 2016). Oft getur verið erfitt að greina 

hvort um ýgi eða árásargirni sé að ræða, þar sem ákveðin barátta og/eða samstaða 

er viðurkennd í mörgum hópíþróttum en ekki í daglegu lífi. Ýgi og/eða annað 

ofbeldi er ekki viðurkennt í íþróttum ef hegðunin getur valdið skaða (Conroy, 

Silva, Newcomer, Walker og Johnson, 2001; Weinberg og Gould, 2011). Þess 

fyrir utan hefur verið sýnt fram á að einstaklingar sem glíma við árásargirni séu 

líklegri til að safna upp agabrotum (e. discipline referrals) (McConville og 

Cornell, 2003).  

 Árásarhneigð má skilgreina á tvo vegu. Annars vegar fjandsamlega (e. 

hostile) og hins vegar tæknilega (e. instrumental) (Weinberg og Gould, 2011). 

Munurinn felst í því að fjandsamleg árásarhneigð hefur það markmið að skaða 

annan einstakling líkamlega eða andlega en tæknileg árásarhneigð hefur það 

markmið að ná fram sigri, sama hvort um lítinn sigur innan leiksins sé að ræða 

eða úrslit viðburðarins (Weinberg og Gould, 2011). 

 

Einelti 
Eitt af því sem fellur undir hlutverk þjálfara er að koma í veg fyrir einelti 

(„Siðareglur“, e.d.). Einelti er síendurtekið ofbeldi, andlegt eða líkamlegt, þar sem 



 13 

einn einstaklingur eða hópur er tekinn fyrir („Einelti“, e.d., „Ofbeldi“, 2014; 

Nansel o.fl., 2001). Árásargjarnir einstaklingar eru líklegri en aðrir til þess að vera 

skilgreindir sem gerendur í einelti eða „hrekkjusvín“ af samnemendum sínum 

(McConville og Cornell, 2003). Skýringu á því mætti finna í þeim tengslum sem 

einelti og slæm hegðun eiga við reiði (Sigfusdottir, Gudjonsson og Sigurdsson, 

2010). Jafningjabrot geta þróast út í einelti, verði þau síendurtekin (Nansel o.fl., 

2001).  

Í rannsókn Frisén (2007) á meðal hundrað og nítján unglinga kom í ljós að 

algengasti aldur þeirra sem upplifðu einelti í skólum var á milli sjö og níu ára á 

meðan þeir sem lögðu í einelti voru á aldrinum tíu til tólf ára. Tæplega fjörutíu 

prósent þátttakenda töldu sig hafa upplifað einelti á sinni skólagöngu en um 

þrjátíu prósent viðurkenndu að hafa verið gerendur í slíku (Frisén, Jonsson og 

Persson, 2007). Afleiðingar eineltis geta verið margvíslegar en fylgni er á milli 

eineltis og sjálfsvíga (Kodish o.fl., 2016; Sinyor, Schaffer og Cheung, 2014). Því 

er nauðsynlegt að líta einelti alvarlegum augum, enda er um ofbeldi að ræða 

(„Einelti“, e.d., „Ofbeldi“, 2014; Nansel o.fl., 2001). 

 

Vímuefnanotkun 
Í 6. grein laga nr. 65/1974 um ávana- og fíkniefni eru gerð skil á efnum sem 

flokkast sem slík. Þar eru talin upp meðal annars kókaín, MDMA, kannabis og 

heróín. Þessi efni eru öll skaðleg (Lachenmeier og Rehm, 2015). Áfengi og tóbak 

eru einnig flokkuð sem vímuefni (Crocq, 2003). 

Í 18. grein áfengislaga nr. 75/1998 segir að óheimilt sé að selja, veita eða 

afhenda einstaklingum undir tuttugu ára aldri áfengi. Þrátt fyrir þessi takmörk er 

það staðreynd að ungmenni undir tuttugu ára aldri neyta áfengis og annarra 

vímuefna (Álfgeir Logi Kristjánsson, Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og 

Jón Sigfússon, 2008; Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir og 

Álfgeir Logi Kristjánsson, 2015; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998; Þórunn 

Steindórsdóttir, 2002). 

Í skýrslu frá Rannsóknum & greiningu má finna tölfræðiupplýsingar um 

þróun vímuefnaneyslu unglinga í 8.-10. bekk frá árunum 1997-2015. Þar má sjá 

að um þrjátíu prósent unglinga sem voru í 10. bekk árið 2015 höfðu neytt áfengis 

oftar en einu sinni um ævina. Hlutfall þeirra ungmenna sem hafa orðið ölvuð einu 

sinni eða oftar yfir ævina hefur lækkað gríðarlega, eða farið úr sextíu prósentum 
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niður í þrjátíu prósent á þessu tímabili (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2015). Þegar litið er 

á skýrslu frá Áfengis- og vímuefnaráði má sjá að tilfellum innlagna einstaklinga 

tuttugu ára og yngri á meðferðardeildir Landspítalans fjölgaði um meira en 

helming á árunum 1987-2001 (Þórunn Steindórsdóttir, 2002). Þrátt fyrir að neysla 

ungmenna á vímuefnum hafi farið minnkandi með árunum, þá er vímuefnaneysla 

ungmenna töluvert áhyggjuefni (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2015). 

Neysla áfengis er alvarlegt vandamál sem var viðurkennt sem 

lýðheilsuvandamál fyrir nokkrum árum. Áfengisneysla er þriðji algengasti 

orsakavaldur ótímabærra dauðsfalla og fatlana í heiminum (Monteiro, 2011).  

 

1.4 Þjálfarinn  
Rannsóknir hafa sýnt að tengsl þjálfarans við íþróttamanninn séu mikilvæg fyrir 

samstarf á milli þessara aðila (Amorose og Horn, 2000; Hunhyuk Choi, 

Seongkwan Cho og Jinyoung Huh, 2013; S. Jowett og Cockerill, 2003; Scales, 

2016). Tilfinningaleg nánd sem markar traust, virðingu, skilning og sameiginleg 

markmið er það sem samband þjálfara og íþróttamanns ætti að einkennast af (S. 

Jowett og Cockerill, 2003). Þessi tilfinningalega nánd hjálpar íþróttamanninum að 

auka sjálfstæði í lífinu, móta sína stefnu og eiga samskipti við aðra (Scales, 2016). 

Þetta samband er spurning um hagsmuni beggja aðila (Wattie, 2015). Það er því 

hægt að fullyrða að samband þjálfara og íþróttamanns sé afar mikilvægt (Amorose 

og Horn, 2000; Hunhyuk Choi o.fl., 2013; S. Jowett og Cockerill, 2003; Scales, 

2016; Wattie, 2015). 
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2. Aðferðir og gögn  
Í kaflanum verður greint frá markmiðum rannsóknarinnar. Fjallað verður um 

rannsóknaraðferðir og greint verður frá rannsóknarspurningum. Greint verður frá 

vali á þátttakendum, framkvæmd og gagnaúrvinnslu.  

2.1 Markmið og rannsóknarspurningar 
Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á þau viðbrögð, vinnubrögð og 

aðferðir sem þjálfarar í hópíþróttum beita þegar þeir takast á við agabrot iðkenda 

undir átján ára aldri. Með rannsókninni vil ég einnig varpa ljósi á tilfinningar 

þjálfara til ungra iðkenda sem glíma við agavandamál.  

Lagt var upp með tvær rannsóknarspurningar sem svarað er í þessari 

ritgerð.  

 

 Hvernig er staðið að agamálum barna í hópíþróttum? 

 Hvernig upplifir þjálfari börn sem glíma við agavandamál? 

 

2.2 Rannsóknaraðferð 
Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð. Slík aðferð hentar vel til þess að fá 

dýpri skilning á aðstæðum, upplifun og tilfinningum viðmælenda gagnvart 

viðfangsefninu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Leitast var við að ná fram svörum 

við rannsóknarspurningunum með beinum orðaskiptum við þátttakendur. Notast 

var við hálfopin einstaklingsviðtöl (Grétar Þór Eyþórsson, 2013) og viðtalsramma 

með spurningum sem tengdust upplifun þjálfara af börnum sem glíma við 

agavandamál, vinnubrögðum í kringum agabrot og fyrirbyggjandi aðferðum við 

þjálfun. Viðtalsrammann, sem notaður var við gagnaöflun, er að finna aftast í 

viðauka.  

 

2.3 Framkvæmd  
Vinna við fræðilega hluta rannsóknarinnar hófst í desember 2015. Þá var gerð 

tímaáætlun fyrir vinnslu rannsóknar og drög lögð að beinagrind hennar. Í kjölfarið 

var hafist handa við að finna hentuga viðmælendur og útbúa viðtalsramma. Val á 

viðmælendum byggðist á starfsreynslu þjálfara við barna- og unglingastarf í 

viðkomandi íþrótt. Viðtölin voru tekin upp á tímabilinu 7. apríl til 27. apríl 2016. 

Þau voru frá 28 mínútum að lengd og allt að 90 mínútum. 
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2.4 Gagnasöfnun og úrvinnsla  
Viðmælendum var greint frá því að þeir þyrftu ekki að koma fram undir nafni. 

Vegna viðkvæmra reynslusagna var einnig ákveðið í samstarfi við þá að leyna 

íþróttagrein og íþróttafélagi þátttakenda. Öll viðtölin voru tekin upp á skrifstofum 

þátttakenda. Notast var við forritið Voice Memos í iPhone 5S við upptökur. 

Síminn var á flugstillingu á meðan á upptöku stóð. Viðtölin voru skráð orðrétt í 

Microsoft Word og greind eftir eigindlegum rannsóknaraðferðum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Við framsetningu niðurstaðna var haft í huga að reyna að 

svara rannsóknarspurningunum sem rökréttast. Öllum gögnum var eytt að 

úrvinnslu lokinni.   

 

2.5 Siðferðilegt álitamál 
Agamál, agabrot og inngrip þjálfara eru viðkvæm málefni. Þjálfarar greindu allir 

frá erfiðum aðstæðum sem þeir hafa þurft að takast á við. Ákveðið var að vernda 

viðmælendur og gæta hagsmuna þeirra, sem og iðkenda þeirra, með því að láta þá 

ekki koma fram undir nafni og þeim voru því gefin gervinöfn. Nöfn félagsliða og 

heiti íþróttagreina verða heldur ekki birt, til þess að koma í veg fyrir að hægt sé að 

rekja tiltekin brot sem tekin eru fyrir í rannsókninni.  

 

2.6 Þátttakendur  
Þátttakendur voru sex talsins. Þrjár konur og þrír menn úr þremur ólíkum 

hópíþróttum. Ein kona og einn maður úr hverri íþrótt. Allir áttu það sameiginlegt 

að vera með menntun sem tengdist íþróttum og íþróttastarfi. Þátttakendum voru 

gefin dulnefni og greint verður frá þeim hér að neðan.  

 

Rúnar Davíðsson: Yfirþjálfari yngri flokka hjá félagsliði í hópíþrótt til fimm ára. 

Er á fimmtugsaldri. Hefur starfað við þjálfun í yfir áratug. Hefur lokið 

þjálfaramenntun. Kennir íþróttir við framhaldsskóla. Var einnig leikmaður á 

sínum yngri árum. 

 

Bára Birgisdóttir: Þjálfari yngri flokka hjá félagsliði. Er á fertugsaldri. Hefur 

reynslu af þjálfun bæði hérlendis og erlendis. Hefur umtalsverða reynslu sem 

leikmaður, lék meðal annars með landsliði. Hefur lokið þjálfaramenntun. 
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Sólveig Sigurðardóttir: Yfirþjálfari yngri flokka í félagsliði í hópíþrótt. Er á 

fertugsaldri. Hefur margra ára reynslu af þjálfun. Hefur þjálfað alla aldursflokka. 

Reynslumikill leikmaður sem hefur meðal annars spilað með landsliði. Hefur 

lokið þjálfaramenntun. 

 

Björn Vilhjálmsson: Yfirþjálfari yngri flokka hjá félagsliði. Er á þrítugsaldri. 

Hefur margra ára reynslu af þjálfun. Hefur þjálfað U18 landslið karla í sinni grein. 

Reynslumikill leikmaður sem lék meðal annars með yngri landsliðum. Hefur lokið 

þjálfaramenntun. 

 

Birna Ástþórsdóttir: Yfirþjálfari yngri flokka hjá félagsliði í hópíþrótt. Er á 

fertugsaldri. Hefur reynslu af þjálfun í bæði hóp- og einstaklingsíþrótt. Hefur 

mikla reynslu af þjálfun barna. Hefur reynslu sem leikmaður úr bæði einstaklings- 

og hópíþrótt. Var í landsliði í einstaklingsíþrótt. 

 

Þórarinn Sigurðsson: Yfirþjálfari og verkefnastjóri hjá félagsliði. Er á 

þrítugsaldri. Hefur þjálfað börn í yfir áratug. Hefur komið að landsliðsverkefnum í 

yngri landsliðum í íþróttinni. Hefur reynslu sem leikmaður úr tveimur ólíkum 

hópíþróttum. Hefur þó aðeins leikið með meistaraflokki í greininni sem hann 

starfar við. Hefur lokið þjálfaramenntun. 

3. Niðurstöður  
Í kaflanum verður greint frá niðurstöðum viðtalanna. Í töflu 1 má sjá þau þemu og 

undirþemu sem rannsóknargögn voru greind í. Þemun eru fimm talsins, fyrsta 

þemað er „Agi og umgjörð“ og fjallar um tækni þjálfara við reglusemi á æfingum. 

„Þátttaka og mæting“ greinir frá því fyrirkomulagi sem þjálfarar nýta hvað 

fyrrnefnda þætti varðar. Í kaflanum „Agabrot“ er greint frá reynslu viðmælenda í 

að takast á við agabrot, agabrotunum er skipt upp í flokka eftir því hvers eðlis 

brotin eru. „Félagslegur bakgrunnur“ segir frá upplifun þjálfara á félagslegum 

tengslum barna. Að lokum er kaflinn „Þjálfarinn og félagið“ en þar er greint frá 

tilfinningum þjálfara, samstarfi við foreldra og aðra viðbragðsaðila ásamt stefnum 

félags.  
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Tafla 1. Þemu og undirþemu. 

Agi og 

umgjörð 

Þátttaka og 

mæting 
Agabrot 

Félagslegur 

bakgrunnur 

Þjálfarinn og  

félagið 

Umgjörð 

og 

leikreglur 

Skráningar Einelti 
 

Afstaða til 

erfiðra barna 

Væntingar 

og rammi 
A- og B-lið  

Eignaspjöll og  

vopn  

Samstarf við 

foreldra 

 

Verðlaun 

eða umbun 

Áfengi og 

vímuefni  
Stefna félagsins 

  
Ofbeldi 

 
Viðbragðsaðilar 

    

Ljót 

orðanotkun 

 

Hegðunarvandi 

    

 

3.1 Agi og umgjörð 

Umgjörð og leikreglur  
Í viðtölunum kom fram að þjálfarar beita ólíkum aðferðum til þess að halda aga á 

æfingum. Þórarinn, Birna og Rúnar lögðu öll mikið upp úr því að velja þjálfara 

sem væru hæfir til þess að þjálfa yngri flokka. Öll voru þau sammála um að 

þekking, reynsla og umgjörð skiptu miklu máli til þess að halda aga. Björn, 

Sólveig og Bára töluðu öll um að þau nýttu sér flaut sem merki um hvenær ætti að 

stoppa æfingar, skipta um stöð eða koma til þjálfara að æfingu lokinni. Þórarinn 

og Björn lögðu báðir áherslu á mikilvægi þess að hafa stuttar raðir og litla bið 

fyrir börnin, þar sem aukin virkni á æfingunni takmarkaði tíma til þess að pikka 

og pota í næsta mann. Þeir sögðust báðir leggja áherslu á að nýta sér stöðvar við 

þjálfun og takmarka stærð hópa á hverri stöð fyrir sig. Aðferðir viðmælenda eru 

ólíkar en byggja allar á þekkingu, reynslu og menntun þeirra í þeim 

íþróttagreinum sem þeir starfa við.  

Viðmælendur lýstu allir sambærilegri aðferð við kennslu leikreglna í yngri 

flokkum. Þeir nýttu sér spil á æfingum og leiki til þess að auka þekkingu iðkenda 

á reglum íþróttarinnar. Allir höfðu nýtt sér tækni sem þeir kölluðu „kælingu“ eða 

hlé, fyrir börn sem höfðu ekki farið eftir fyrirmælum þjálfara eða brotið af sér. 

Viðmælendur voru jafnframt sammála um að þjálfarar þyrftu að grípa inn í og 
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setja sig í hlutverk dómara þegar upp kæmi sú staða í leikjum að leikmaður úr liði 

þjálfara bryti alvarlega af sér.  

Björn og Sólveig höfðu innleitt leikreglur á æfingum í yngri flokkum að 

einhverju leyti. Þá nýttu þau sér svigrúm til mats um hvort ásetningur væri í 

brotinu eða brotið framið óviljandi til þess að ákvarða hver refsingin yrði. Bæði 

lýstu þau samskiptum sínum við brotlega leikmenn en þau reyndu bæði að útskýra 

fyrir þeim að ef atvikið hefði átt sér stað í leik hefði það leitt til inngripa dómara. 

Brot sem framin eru af ásetningi eiga þau við á ólíkan hátt. Björn nýtir sér þær 

refsingar sem gefnar eru í leik fyrir sambærileg brot. Íþrótt hans byggir á tveggja 

mínútna refsikerfi og notar hann brottvísanirnar sem „kælingu“ fyrir brotlega 

leikmenn. Sólveig nýtir sér einnig brottvísanir fyrir „kælingu“ fyrir brotleg börn. 

Hún hefur þó ekki haft neina reglu á tímanum sem brottvísun stendur yfir, venjan 

er að tíminn flakki frá einni mínútu og upp í þrjár. Ef barn er ofsalega reitt hefur 

hún brugðið á það ráð að senda það inn í klefa til að fá sér vatnssopa, það ferli 

tekur um fimm mínútur. 

Þórarinn, Björn og Sólveig voru sammála um að heilt yfir væri of litlum 

tíma eytt í að kenna börnum leikreglur. Sólveig greindi frá því að hún reyni að 

senda sem flesta leikmenn á aldrinum fimmtán til átján ára á dómaranámskeið til 

þess að auka þekkingu þeirra á leikreglum. Þátttakan síðustu ár hefur þó verið 

dræm en ekki er hægt að neyða neinn til þess að mæta, hún mælir þó eindregið 

með því.  

 

Væntingar og rammi 
Þjálfarar voru sammála um að börn þyrftu ákveðnar línur eða ramma til þess að 

æfa við. „Mér finnst gott að vera ströng en í staðinn fyrir að setja refsingar og 

reglur þá set ég línur. […] Reglum þarf að fylgja einhver refsing, ef þú setur reglu 

en enga refsingu fyrir aftan það, þá er það „pointless“. En ef ég geri línur og 

síðan tala ég við þau af hverju þetta er mikilvægt, þá fara krakkarnir bara eftir 

því“, sagði Bára Birgisdóttir. Aðrir viðmælendur voru á sama máli. Væntingar 

þjálfara til barna þurfa að vera skýrar, sama hvort um þátttöku, hegðun, mætingu 

eða að fylgja eftir flauti sé að ræða.  

 Rúnar greindi frá því að ögun barna byggðist á þeim ramma sem 

þjálfararnir settu. Hann vill þó ekki steypa börnin í þau mót að þau verði of 

hlýðin, heldur vill hann gefa þeim svigrúm til þess að „dansa smá út fyrir“. Ef 
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barn fer í fýlu hefur það svigrúm til þess að stíga til hliðar og taka sér pásu en 

koma inn í æfinguna um leið og það er tilbúið til þess aftur. Þjálfarinn vill að 

barnið geti tekið frumkvæðið og haldi sínum persónueinkennum innan 

skynsemismarka. 

 Þórarinn skilgreindi væntingar sínar ólíkt öðrum viðmælendum. 

Væntingar hans liggja ekki einungis til leikmanna í yngri flokkum heldur einnig 

til eldri og reyndari leikmanna innan félagsins. Til þess að geta gert væntingar til 

yngri og óreyndari leikmanna í unglingastarfi, um til dæmis áfengis- og 

vímuefnanotkun, þyrfti jafnframt að gera væntingar til leikmanna í 

meistaraflokkunum um það að ýta ekki undir notkun þessara efna. Þær væntingar 

og línur sem settar væru fram yrðu þannig að vera í jafnvægi á milli þessara ólíku 

aldurshópa, þar sem oft kemur upp sú staða innan íþróttafélaga að ungir og 

efnilegir leikmenn fá færi á því að spila upp fyrir sig.  

 Innbyrðis væntingar er hægt að skilgreina sem liðsheild. Ef línur þjálfarans 

hafa verið nógu skýrar og væntingar þjálfarans um til dæmis mætingu eða 

þátttöku getur það gerst að liðið í heild sinni skapi innbyrðis væntingar. Dæmi var 

tekið þar sem liðið í heild sinni tók á agabroti liðsfélaga út frá innbyrðis 

væntingum liðs. Vonbrigði liðsins vegna atferlis brotlegs leikmanns voru svo 

mikil að leikmaðurinn upplifði höfnun frá öllu liðinu í heild sinni.   

   

3.2 Þátttaka og mæting 

Skráningar 
Þjálfarar voru ekki á sama máli um hvernig ætti að standa að mætingarskráningu 

barna. Viðmælendur nýttu sér tvær meginleiðir við að fylgjast með mætingu 

iðkenda, jafnt hlutfall viðmælenda nýtti sér báðar aðferðir. Annars vegar var sú 

leið að vera með mætingarlista og skrá niður mætingar á allar æfingar og hins 

vegar að taka stikkprufur á mætingu endrum og eins. Þeir sem tóku stikkprufur á 

mætingu gerðu það þá aðallega til þess að fylgjast með hvort iðkendaskráningar 

félaganna væru í lagi.  

 Enginn af þeim sem skráðu niður mætingar skrifaði hjá sér ef barn mætti 

seint á æfingu. Þjálfarar kipptu sér ekki upp við það að barn sem mætti of seint 

kæmi inn í æfingu á meðan hún væri í gangi. Allir þjálfararnir höfðu nýtt sér þá 

aðferð að ræða við þá einstaklinga sem kæmu ítrekað of seint um að bæta úr þeim 

vana. Allir þjálfarar voru sammála um að mætingar barna væru ekki í þeirra 
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höndum, heldur háðar mörgum öðrum utanaðkomandi þáttum svo sem skutli 

foreldra, frístundaheimilum og öðrum sambærilegum þáttum. Rúnar lagði mikla 

áherslu á að börn ættu ekki að þurfa að upplifa vanlíðan í kringum mætingu á 

æfingar. Þau ættu alltaf að vera velkomin og upplifa sig velkomin, því væri ekki 

ávinningur sem skyldi með því að skrá niður mætingar. Skráningar á mætingu 

gætu ýtt undir kvíða barna og vanlíðan og jafnvel hrint einstaklingum úr íþróttinni 

sem búa við erfiðar aðstæður. Gæta þurfi hagsmuna allra aðila, skráning á 

mætingu sé fyrst og fremst hagur félagsins en stikkprufur dugi til þess að halda 

utan um iðkendur.  

 

A- og B-lið  
Þjálfarar notuðu tvær ólíkar aðferðir við að raða börnum í A- og B-lið á 

barnamótum. Önnur aðferðin er að horfa einungis á getu einstaklinga og hin 

aðferðin er að taka mætingu inn í reikninginn.  

 Sólveig vildi ekki láta mætingu barna hafa áhrif á það í hvaða liði þau 

myndu spila í á mótum, þannig taldi hún mikilvægt að geta barnsins myndi ráða 

því í hvaða liði barnið léki. Geta barnsins væri metin fram yfir mætingu. 

Hugsanlegt væri að barn væri að stunda fleiri en eina íþrótt, þar sem æfingar væru 

að skarast, og þá ætti ástund ekki að vera partur af valinu í lið.  

 Björn, Rúnar, Þórarinn og Bára vildu hins vegar öll horfa á mætingu 

barna. Þeirra álit var að sýna þurfi ákveðinn metnað ef spila eigi með liði sem er 

talið sterkara. Ekkert barn ætti að vera útilokað frá þátttöku á mótum vegna 

slæmrar mætingar en mætingin ætti að hafa áhrif á niðurröðun í liðin. Leikmaður 

þarf, sama hvort um barn eða fullorðinn einstakling er að ræða, að vinna sér inn 

virðingu frá liðsfélögum sínum. Virðingu er ekki hægt að fá með lakri ástundun. 

Framúrskarandi barn með lélega mætingu sem sett er í A-lið getur valdið 

særindum hjá efnilegum börnum sem hafa metnað og mæta á allar æfingar. 

Þjálfarar voru þó sammála um að taka þyrfti tillit til aðstæðna. Ef til dæmis 

veikindi yrðu þess valdandi að barn mætti illa, t.d. ef barn fengi lungnabólgu, þá 

ætti að taka tillit til þess. Barnið færi líklega ekki strax upp í A-lið aftur, en um 

leið og það hefði tök á að mæta að einhverju ráði þá ætti það heima þar.  
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Umbun eða refsing 
Bára deildi reynslu sinni af tveimur iðkendum sem mættu ítrekað of seint. Enginn 

árangur hafði orðið af því að tala við þá og brá hún á það ráð að refsa þeim fyrir 

að mæta of seint. Refsingarnar voru í formi auka spretta. Eftir einhvern tíma áttaði 

hún sig á því að iðkendurnir voru að sækjast eftir athygli og var refsingin því ekki 

að skila þeim árangri sem hún bar væntingar til. Aðferðunum var því breytt og hóf 

hún að hrósa þeim sem mættu á réttum tíma í staðinn fyrir að refsa þeim sem 

komu of seint. Mæting þessara barna lagaðist á mjög skömmum tíma eftir að 

aðferðunum var breytt.  

 Mánaðarlega launar Sólveig þeim iðkendum sem hafa verið með bestu 

mætingu með litlum gjöfum, blýöntum eða öðrum minjagripum sem tengjast 

íþróttinni. Þannig sagði Sólveig að mikið kapp hefði skapast á meðal iðkenda 

hennar um að mæta sem best þar sem verðlaun væru í húfi. Sólveig upplifði þó 

togstreitu við foreldra, þar sem upp geta komið þær aðstæður heima fyrir að 

foreldrar komist ekki með börn á æfingar en börnin vilji fá skráða mætingu til 

þess að eiga möguleika á verðlaunum. Birna hefur einnig unnið með verðlaun 

fyrir bestu mætingu. Þau verðlaun eru gefin á uppskeruhátíð við lok tímabils og 

hlýtur leikmaður verðlaun fyrir bestu ástundun. Þeir leikmenn sem meiðast á 

tímabilinu eiga tök á því að fá þennan titil ef þeir mæta og fylgjast með æfingum.  

 Rúnar var ósammála þessari aðferðafræði, þar sem hann taldi að ekki ætti 

að umbuna börnum fyrir þætti sem þau hafa ekki möguleika á að stjórna. Bára 

taldi að frekar ætti að umbuna þeim leikmönnum sem mættu vel en hefðu kannski 

ekki fulla getu til þess að vera í A-liði með því að leyfa þeim að spila í A-liði. Það 

væri umbun sem hentaði metnaði þessara einstaklinga. 

 

3.3 Agabrot  
Agabrot geta verið eins misjöfn og þau eru mörg. Hægt væri að flokka agabrot í 

óendanlega marga flokka en til þess þarf að skilgreina brotin eða reynslu þjálfara 

mjög nákvæmlega.  
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Tafla 2. Agavandamál sem þjálfarar hafa tekist á við. 

  

Einelti Vopn* 
Eigna-

spjöll 

Áfengi 

og 

vímuefni 

Ofbeldi** 
Ljót orða-

notkun 

Hegðunar-

vandi*** 

Rúnar X 

 

X 

 

X X X 

Sólveig X 

 

X 

 

X X 

 
Birna 

 

X X 

  

X 

 
Björn X 

 

X X X X X 

Þórarinn X 

  

X X X X 

Bára     X X X X X 

 
* Bera eða nota eggvopn, skotvopn eða flugelda. 

** Sjálfsskaðandi hegðun eða skaðandi hegðun gagnvart öðrum innan vallar sem utan.  

*** Skapofsi, strokur eða önnur vandamál sem eiga sér skýringar út frá læknisfræðilegum 

greiningum. 

 

Í töflu 2 er greint frá þeim agavandamálum sem þjálfarar hafa þurft að takast á 

við. Þjálfararnir höfðu ólíka reynslu af þessum málum, eini flokkurinn sem allir 

þjálfararnir höfðu þurft að takast á við er ljót orðanotkun barna. Næst algengustu 

agavandamálin voru ofbeldi og eignaspjöll en allir þjálfararnir nema einn höfðu 

þurft að takast á við hvort tveggja. 

 

Einelti 
Þjálfararnir höfðu ólíka reynslu af einelti. Þeir sem höfðu þurft að taka á svoleiðis 

málum voru þó sammála um að rætur málanna væru yfirleitt dýpri heldur en það 

sem mætti rekja til íþróttaiðkunarinnar. Vandamálin kæmu iðulega annars staðar 

frá. Þórarinn tjáði mikilvægi þess að þjálfarar mættu tímanlega á æfingar barna og 

fylgdust með því sem ætti sér stað í búningsklefunum. Þar væru kjöraðstæður fyrir 

eineltismál. Björn var sammála þessu en hann hefur síðustu ár fylgst með hegðun 

drengja í yngri flokkum inni í karlaklefanum og auk þess hefur aðstoðarþjálfari 

hans sem er kvenkyns verið inni í kvennaklefanum að fylgjast með hegðun 

stúlkna.  

 Rúnar taldi mikilvægt að kryfja rót vandans. Rótina væri oftar en ekki að 

finna í skólum og reyndi hann því að koma upp samstarfi við skólana. Sólveig var 

sammála þessu en hún greindi frá stóru eineltismáli sem kom nýverið upp. Af 
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hennar hálfu tókst að leysa vandamálið en það var þó aðeins toppurinn af 

illgresinu, þar sem hún taldi að aðrir undirliggjandi þættir væru frekari 

áhrifavaldar. 

 Inngrip þjálfara í eineltismál byggðu öll á sama grunninum, að tala við 

börnin af ró. Sólveig lagði ríka áherslu á að fræða allan hópinn til þess að útkljá 

þessi mál. Hún kynnti börnunum meðvirkni, aðrir þjálfarar höfðu ekki lagt í það. 

Þeir sögðu þó allir frá því hvernig þeir töluðu yfir hópinn og gerðu hópnum grein 

fyrir því að svona hegðun væri ekki líðandi. Liðsfélagar ættu ekki að koma svona 

fram við hvern annan. Ef ræða yfir allan hópinn skilaði ekki árangri voru þjálfarar 

sammála um að tala þyrfti við gerendur. Allir þjálfararnir beittu frekari inngripum 

gagnvart gerendum í eineltismálum. Þeir voru jafnframt sammála um að 

upplýsingar til foreldra væru lykilþáttur í þessum málum ef leysa ætti úr þeim.  

 

Eignaspjöll og vopn 
Viðmælendur voru spurðir út í reynslu af vopnaburði eða vopnalagabrotum 

iðkenda í barna- og unglingastarfi. Undir þennan flokk falla eggvopn (t.d. 

vasahnífar) og skotvopn. Enginn af þjálfurunum hafði reynslu af slíkum málum. 

Birna hafði þó þurft að taka á máli þar sem drengir í unglingaflokki sprengdu 

flugelda inni í búningsklefa. Í flokkun og skilgreiningu á reynslu hennar var brotið 

látið falla undir bæði vopn og eignaspjöll. Af þeim sökum voru þessir tveir 

flokkar settir undir einn hatt.  

 Þeir þjálfarar sem höfðu tekist á við þessi vandamál notuðust við sömu 

aðferðir við að taka á þeim. Allir þjálfarar byrjuðu á því að tala við börnin og 

upplýsa þau um stöðu mála. Ef aðstæður leyfðu, og brotin voru þess eðlis, voru 

börnin látin taka þátt í að bæta fyrir skemmdirnar. Þau voru látin taka þátt í 

kostnaði ef bakgrunnur leyfði eða látin þrífa, mála eða taka til eftir sig. Þessum 

aðferðum var beitt til þess að þau lærðu sína lexíu. Í stærri og alvarlegri málum 

töluðu þjálfarar um að þeir gæfu brotlegum einstaklingi einn séns í ofanálag. Ef 

hegðunin héldist ekki góð þá fengi viðkomandi refsingu í formi skertra 

æfingatíma eða brottreksturs úr félagi. Í fyrrgreindu flugeldamáli var ákveðið að 

gefa drengjunum séns en ef hegðun þeirra héldist ekki góð hefði þurft að taka af 

þeim æfingatíma. Það væri refsing sem myndi henta tilteknum hópi, þar sem allur 

flokkurinn væri ólmur í að æfa. Í öllum tilfellum upplýsa þjálfarar foreldra eða 

forráðamenn um málin.  
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Áfengi og vímuefni 
Aðeins þrír af viðmælendum höfðu reynslu af inngripum í áfengis- og 

vímuefnanotkun iðkenda í barna- og unglingastarfi. Enginn viðmælenda notaði 

eins aðferð til að takast á við vandann.  

 Í tilviki Björns kom upp unglingadrykkja á síðasta degi í keppnisferð. 

Hvorki Björn né stjórn félagsins sem hann starfar hjá voru ánægðir með atferli 

ungmennanna. Brugðið var á það ráð að láta brotlega einstaklinga dæma heilt 

barnamót sem haldið var á vegum félagsins helgina á eftir. Vitað var að áhugi 

leikmannanna á dómgæslu var lítill sem enginn, þó svo að þeir kynnu reglurnar 

vel, og þótti refsingin því hæfa brotinu. Björn kallaði þessa aðferð 

„félagsþjónustu“.  

 Þórarinn gekk að skýrum reglum þegar upp komst að leikmaður undir hans 

leiðsögn hafði neytt áfengis. Tiltekinn leikmaður hafði skrifað undir samning við 

upphaf tímabils um að hann væri í sérþjálfun á unglingastigi í samstarfi við 

skólann. Ef upp kæmist að hann neytti áfengis eða annarra vímuefna yrði 

samningnum rift á fundi með foreldri og skólastjórnendum. Leikmaðurinn fékk 

áfram að æfa og spila með sínum flokki en þátttöku hans í séræfingum var lokið. Í 

þessu tilviki fannst Þórarni reglurnar strangar fyrir brotið, þar sem leikmaðurinn 

var aðeins að smakka áfengi í fyrsta skipti, en erfitt væri að gefa svigrúm fyrir 

þetta þegar reglurnar eru skýrar og leikmaður og foreldrar hafa skrifað undir 

samning af þessu tagi.  

 Sú staða kom upp að leikmaður sem æfði undir leiðsögn Báru Birgisdóttur 

tók þá ákvörðun að neyta áfengis daginn fyrir leik. Vegna þeirrar festu sem Bára 

hafði skapað í kringum liðið og þeirra innbyrðis væntinga sem liðið hafði skapað 

út frá línum þjálfarans, þurfti Bára ekki að taka á vandamálinu sjálf. Leikmenn 

tilkynntu henni um brot liðsfélaga síns og setti hún það í hendur fyrirliða að 

ákvarða hvernig liðið vildi að tekið yrði á málinu. Liðið ákvað að tiltekinn 

leikmaður myndi ekki spila leikinn sem var á dagskrá síðar um daginn. Bára tók 

það í sínar hendur sem þjálfara að tilkynna leikmanninum um ákvörðun liðsins.  

 Hvorki Bára né Björn höfðu nýtt sér það að láta leikmenn undirrita 

samninga um áfengis- eða vímuefnanotkun en aðferðir þeirra beggja höfðu skilað 

þeim árangri sem þau sóttust eftir. Atvikin komu ekki aftur upp hjá þeim hópum 

sem þetta gerðist hjá. 
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Ofbeldi 
Þeir þjálfarar sem höfðu þurft að taka á ofbeldismálum voru sammála um að meta 

þyrfti hvert tilvik fyrir sig. Sérstaklega ef um ofbeldi í íþróttaleiknum væri að 

ræða. Hópíþróttir væru þess eðlis að eðlilegt væri að fá í sig olnbogaskot eða öxl 

endrum og eins, það gerðist oft í hita leiksins og oft lægi ekki ásetningur að baki í 

atvikunum. Þjálfarar voru jafnframt sammála um að sum leikbrot væru jafnan 

flokkuð undir ofbeldi en innan vallarins gætu þau verið skilgreind sem góð vörn. 

Þarna á milli væri fín lína sem nauðsynlegt væri að þjálfarar kynnu skil á.  

 Ofbeldi á æfingum var hvergi liðið. Þjálfarar greindu frá því að þeir hefðu 

þurft að stíga inn í slagsmál eða erjur leikmanna á milli. Aðferðir þeirra væru að 

senda börnin í „kælingu“ eða hlé og fá þau til þess að róa sig niður áður en rætt 

væri við þau. Hegðunin væri ekki liðin á æfingum og heldur ekki í leikjum. 

Samskipti við foreldra væri jafnframt mjög mikilvægur þáttur ef ofbeldi kæmi upp 

á æfingum eða í leikjum. Ef taka ætti á málunum þyrftu foreldrar að vita af því 

sem á gengi. Allir þjálfarar höfðu brugðið á það ráð að takmarka leiktíma geranda 

í ofbeldisatvikum í leikjum eða á æfingum. Þeir töldu að barn sem ekki gæti haft 

hemil á sér ætti ekki skilið að fá að spila jafn mikið og aðrir sem gætu hagað sér.  

 

Ljót orðanotkun 
Ljót orðanotkun var eina agavandamálið sem allir þjálfarar höfðu þurft að takast á 

við. Þjálfarar voru sammála um að börn og unglingar þyrftu að bera virðingu fyrir 

þjálfurum, liðsfélögum, dómurum og andstæðingum. Virðing væri ekki sýnd með 

ljótum orðum og dónalegri framkomu. Allir þjálfarar nýttu sér þá aðferð að tala 

beint við einstaklinginn og gerðu honum grein fyrir því að orðaval hans væri ekki 

líðandi. Allir þjálfarar höfðu sett sig í samband við foreldra út af slæmum 

munnsöfnuði barns. Þórarinn hafði minnst tekist á við þessi mál af öllum 

þjálfurunum og lítið þurft að hugsa út í önnur viðbrögð.  

Björn greindi frá atviki sem átti sér stað fyrir ári síðan, þegar barn sem 

æfði undir hans leiðsögn reif kjaft við hann og aðra þjálfara. Ákveðið var að beita 

barninu refsingu og banna því að mæta á æfingar í eina viku, þar sem orðavalið  

sæmdi hvorki aldri þess né þeirri virðingu sem það átti að bera fyrir þjálfurum og 

liðsfélögum. Aðrir þjálfarar höfðu einungis þurft að setja barn í „kælingu“ eða 

beita hléi á brotlegt barn. 
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Hegðunarvandi 
Viðmælendur voru ekki spurðir sérstaklega út í samstarf með fötluðum 

einstaklingum, börnum með greiningar á andlegum kvillum eða 

hegðunarvandamálum. Þrír af þjálfurunum minntust þó á að þeir hefðu fengið slík 

vandamál í hendurnar. Þeir voru sammála um að þessi vandamál væru annars 

eðlis heldur en agavandamál, þó svo að hegðun og agi væru nátengd. 

 Þjálfararnir voru sammála um að þeir vildu hjálpa þessum börnum, „þau 

væru bara grey“ eins og Rúnar orðaði það. Öllum börnum væri velkomið að æfa, 

líka þeim sem glíma við andlegar hömlur. Bára, Björn og Rúnar höfðu þó öll lent í 

þannig aðstöðu að ráða ekki við barn sem glímir við vandamál af þessu tagi. Þrátt 

fyrir það vildu þau leita lausna til þess að leyfa barninu að vera með í íþróttinni. 

Komið var á samstarfi við foreldra í öllum tilfellum, þar sem þeir voru beðnir um 

að vera á hliðarlínunni og hjálpa til ef reiðiköst, strokur eða önnur óæskileg 

hegðun brytist út. Í tilfelli Rúnars hafði hann einnig aðgang að samstarfi við 

bæjarfélagið sem íþróttafélag hans starfar í. Vegna samninga á milli 

íþróttafélagsins og bæjarfélagsins er auka þjálfari fjármagnaður, til að einhver sé 

til staðar fyrir þessi börn. Starf hans virkar eins og eins konar liðveisla. Hann þarf 

aðeins að hugsa um þetta tiltekna barn, hjálpa því að komast á milli stöðva og 

hjálpa því að taka þátt í æfingunum. Þjálfararnir voru sammála um að greiða 

þyrfti götur þessara barna og að allir ættu að fá tækifæri til þess að vera með. 

 

3.4 Félagslegur bakgrunnur 
Þjálfararnir höfðu allir upplifað ólíkan félagslegan bakgrunn barna sem þeir 

þjálfuðu. Þeir voru sammála um að bakgrunnur og saga barnanna skipti máli og 

spilaði inn í þeirra hegðun. Viðmælendurnir gátu allir tengt einhver agavandamál 

við dýpri rætur, sama hvort um erfiðar aðstæður heima fyrir, slæman félagsskap 

eða vandamál innan veggja skóla og frístundaheimila var að ræða.  

 Félagsleg áhrif geta verið margvísleg. Bára tók dæmi af sjálfri sér en á 

unglingsárum fór hún að fikta við reykingar vegna félagslegra aðstæðna. Á 

þessum tíma var hún í kringum fólk sem reykti. Þetta stóð yfir í skamman tíma 

áður en hún áttaði sig á því með hjálp foreldra sinna að þetta var ekki beina 

brautin. Þórarinn hafði séð sambærileg dæmi á meðal leikmanna sinna, þar sem 
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ungir leikmenn hófu áfengisneyslu í félagslegum aðstæðum, svo sem á 

skólaböllum. 

 Birna og Rúnar sögðu frá því að oft fréttu þjálfarar af bakgrunni barnanna 

í gegnum aðra aðila. Þau reyndu bæði eftir fremsta megni að láta börnin ekki 

upplifa vitneskju þeirra um stöðu mála. Sólveig, Birna og Rúnar greindu frá 

upplifun sinni af því hve erfitt væri að eiga samskipti við foreldra þeirra barna 

sem glíma við erfiðleika heima fyrir. Sólveig og Birna voru sammála um að 

samstarf foreldra og þjálfara væri ekki á sömu bylgjulengd í þessum tilfellum, þar 

sem foreldrarnir væru ekki eins reiðubúnir að taka næsta skref. Sólveig greindi frá 

því að foreldrar höfnuðu ekki endilega hegðun barnsins, heldur væri viljinn fyrir 

samstarfi lítill sem enginn.  

 Bæði Birna og Rúnar töluðu um að þeir einstaklingar sem þau töldu hafa 

versta félagslega bakgrunninn kæmu allir inn í íþróttina á sumarnámskeiðum. Það 

voru því ekki reglulegir iðkendur, heldur einungis einstaklingar sem koma inn í 

félagið til þess að prófa nýja íþrótt. Þessir einstaklingar stoppuðu því stutt við. 

Rúnar greindi frá því að hann upplifði börnin þannig að foreldrarnir væru ekki að 

annast þau. Börnin væru í raun vanrækt. Tenging hans við þessi börn varð lítil, því 

þau héldust ekki inni í íþróttinni.  

 

3.5 Þjálfarinn og félagið 

Afstaða til barna  
Þjálfarar lýstu allir yfir miklum vilja til þess að vinna með börnum sem glíma við 

agavandamál. Þeir voru á sama máli um að ekki væri rétt að henda þeim út úr 

íþróttinni, einungis til þess að færa vandamálið annað. „Við vitum alveg að börn 

ráða ekki við tilfinningar sínar á sama hátt og fullorðið fólk“, sagði Rúnar þegar 

hann lýsti vilja sínum til þess að vinna með þessum börnum. Þórarinn og Birna 

voru þó sammála um að ekki væri hægt að gefa samstarfi við þessi börn 

endalausan tíma. Þórarinn greindi frá því að þrátt fyrir að iðkendur eða foreldrar 

þeirra greiddu æfingagjöld, gætu börnin haft það skemmandi áhrif að það væri 

ekki hægt að hafa þau með. Hann bætti við að þegar búið væri að gefa sénsa í 

einhverja mánuði, þá kæmi að þeim tímapunkti að ekki væri hægt að vinna með 

barninu lengur. Hvorki hann né Birna höfðu þó reynslu af því að þurfa að vísa 

barni frá íþróttinni vegna agavandamála. Samstarfið hafi alltaf gengið upp með 

mikilli þolinmæði og þrautseigju þjálfara.  
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 Þórarinn, Sólveig og Rúnar lýstu tilfinningalegum óþægindum sem þau 

höfðu upplifað þegar upp komu erfiðar aðstæður hjá börnum í félagi þeirra. 

Þórarinn og Sólveig höfðu bæði upplifað mikið stress og miklar áhyggjur út frá 

gangi mála. Þórarinn hafði auk þess átt erfitt með svefn í erfiðustu málunum. 

Rúnar hafði verið í þeirri aðstöðu að þurfa að tilkynna um mál barns til 

barnaverndar, hann sagði ferlið hafa verið mjög erfitt, þar sem engin endurgjöf 

fékkst frá stofnuninni um gang mála. Persónuvernd væri það mikil að hann fengi 

ekkert að vita um hvar málið væri statt í kerfinu að tilkynningu lokinni, þar sem 

hann vildi barninu allt það besta hefði hann viljað vita að það væri verið að vinna 

í málinu.  

  Sólveig og Bára voru sammála um mikilvægi þess að tengjast börnunum 

og foreldrum þeirra sem mest. Það væri lykilþáttur í því að ná árangri. Allir 

þjálfararnir voru sammála um að árangur barnanna væri ekki mældur í getu þeirra 

í íþróttinni sem þau stunduðu heldur í velgengni þeirra í lífinu. Börnin ættu að 

geta tekið með sér þann aga, sjálfsaga, sjálfstraust og aðra þætti sem tengdust 

þjálfuninni út í lífið. Þjálfun þyrfti því að vera einstaklingsmiðuð. „Þú ert í þeirri 

stöðu að geta breytt lífinu hjá manneskjunni, ekki bara hugsa um úrslit og 

árangur“, sagði Bára. Þessu voru allir sammála. Bára bætti því við að það væri 

ekkert meira gefandi en að sjá börn sem hún hafði þjálfað ná árangri í lífinu, það 

væri ekkert sem borgaði starf hennar betur en þessi tilfinning, sérstaklega þegar 

börn hafa þakkað henni fyrir að hafa beint þeim á réttu brautina. 

 

Foreldrar 
Þjálfararnir höfðu ólíka upplifun af foreldrum barna sem stunduðu íþrótt undir 

þeirra leiðsögn. Allir áttu það þó sameiginlegt að hafa verið í samskiptum við 

foreldra og samstarfi við þá. Rúnar, Björn og Bára höfðu öll upplifað foreldra sem 

ekki vildu viðurkenna hegðun eða atferli barns síns. Björn upplifði þetta viðmót 

foreldra í meirihluta tilfella þar sem upp komu agavandamál. Rúnar taldi þessa 

foreldra tilheyra minnihluta í sínu félagi. Bára var hins vegar í þeirri stöðu að hafa 

frekar þurft að takast á við agavandamál foreldra heldur en barna sem hún 

þjálfaði. Hún lýsti inngripum þeirra á hliðarlínunni sem dólgslátum og 

ósiðsamlegri framkomu í garð barna, dómara og þjálfara. Hún greindi jafnframt 

frá því að foreldri hefði afsakað hegðun dóttur sinnar með verkjalyfjanotkun 

vegna fyrirtíðarspennu. 
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 Að Birni undanskildum upplifðu þjálfarar viðbrögð og viðmót foreldra í 

garð agavandamála barna á jákvæðan hátt. Þórarinn og Birna voru á sama máli um 

að heilt yfir væru óreyndir þjálfarar að mikla fyrir sér samskipti við foreldra, þar 

sem þeir tækju iðulega vel í heiðarlegar ábendingar um hegðun barna þeirra. 

Samstarf við foreldra yrði að vera gott ef barn ætti að ná árangri, þar sem börn 

eyða meiri tíma heima hjá sér heldur en á æfingum.  

 

Stefna félags  
Félögin sem viðmælendur störfuðu hjá voru afar ólík. Stefnumótun félaganna var 

á ólíkum stöðum. Sólveig greindi frá því að í raun væri engin viðbragðsstefna til 

innan félagsins sem hún starfar hjá, það kæmi þó ekki að sök þar sem hún styddist 

við fordæmi varðandi inngrip í agamál barna. Hún hefði auk þess starfað lengi hjá 

félaginu og það auðveldaði hlutina. Hún var þó á því að það væri gott að vera með 

þetta einhvers staðar niður skrifað. Björn var sammála þessu, en staðan í hans 

félagi er sú sama. Hann greindi frá því að fyrir næsta tímabil verður búið að 

útfæra stefnu um hvernig hegðun er ætlast til af þeim iðkendum sem æfa upp fyrir 

sig. Flest vandamál innan hans félags höfðu verið hjá þeim iðkendum sem höfðu 

getu til þess að æfa með eldri flokkum.  

 Birna og Þórarinn voru sammála um að það að hafa ekki einhverja 

ákveðna pappíra sem segðu til um „hvað skal gera ef …“ væri ákveðinn kostur. 

Öll brot væru því metin út frá fordæmum og fundin leið sem hentaði best hverju 

sinni út frá eðli brotsins og einstaklingnum. Refsing eða inngrip þyrftu alltaf að 

samræmast brotinu. Birna vissi ekki til þess að það væri einhver ákveðin 

viðbragðsstefna innan félagsins sem hún starfar hjá sem segði til um hvernig ætti 

að taka á agavandamálum. Þórarinn hafði aðgang að ákveðnum 

viðmiðunarskjölum sem voru innleidd þegar deild félagsins gerðist 

fyrirmyndardeild. 

 Félagslið Báru hafði ekki mótað neina sérstaka stefnu en hugað hefur verið 

að því að búa til stefnuáætlun. Þessi mál hefðu hingað til verið unnin af 

þjálfurunum sjálfum og þeir hefðu jafnvel rætt atvik sín á milli til þess að finna út 

viðeigandi inngrip. Stærri mál hefðu þó endað hjá stjórn íþróttafélagsins. Rúnar 

var eini viðmælandinn sem gekk að fastmótuðum verkferlum til þess að takast á 

við agavandamál.  

 



 31 

Viðbragðsaðilar 
Allir þjálfararnir áttu það sameiginlegt að geta gengið að utanaðkomandi 

viðbragðsaðilum sem ekki unnu með börnin alla daga. Bára, Sólveig og Björn 

höfðu stjórn félagsins sem bakhjarl í agavandamálum barna. Allir viðmælendur 

höfðu greiðan aðgang að stjórn félagsins sem þeir störfuðu hjá og Rúnar lýsti yfir 

áhuga stjórnarinnar á þessum málum þrátt fyrir að aðkoma hennar væri engin.  

 Birna hafði reitt sig á samstarf við barna- og unglingaráð innan félagsins 

sem hún starfar hjá. Ráðið kemur að öllum stærri vandamálum af þessu tagi í 

öllum deildum félagsins. Henni fannst aðkoma ráðsins góð og taldi það vera kost 

að fá fagaðila í málin sem ynnu með öll málin sem upp kæmu. Þórarinn var 

sammála þessu, í hans félagi fara öll stærri mál til íþróttafulltrúa félagsins.  

 Rúnar var eini þátttakandinn sem hafði aðgang að viðeigandi fagfólki, svo 

sem íþróttasálfræðingum, klínískum sálfræðingum og félagsþjónustu. Hann 

greindi janframt frá því að hann hefði fengið Vöndu Sigurgeirsdóttur, lektor í 

tómstunda- og félagsmálafræðum við Háskóla Íslands, inn í eineltismál. Rúnar 

hafði einnig greiðan aðgang að framkvæmdarstjóra félagsins. Stjórn félagsins sem 

hann starfar hjá hefur ekki blandað sér inn í tiltekin persónuleg málefni. Þess 

vegna hefur hann haft aðgang að öðrum fagaðilum. 
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4. Umræður 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða margt áhugavert í ljós. Í fyrsta lagi hafa 

þjálfarar mikla reynslu af agamálum barna. Í öðru lagi höfðu þjálfarar ólíkt 

bakland og vinnuferla sér til hliðsjónar í erfiðum málum. Í þriðja lagi voru 

grunnaðferðir þeirra sambærilegar. 

 Til þess að svara fyrri rannsóknarspurningunni: hvernig er staðið að 

agamálum barna í hópíþróttum? þarf að skoða heildarumgjörð allra þjálfaranna. 

Hafa ber í huga að þessi rannsókn sýnir ekki hvernig staðið er að agamálum 

almennt á Íslandi, heldur er henni ætlað að gefa mynd af því hvernig viðmælendur 

upplifa slíka vinnu. 

Viðmælendur nýttu sér fjölbreyttar aðferðir við að halda uppi aga á 

æfingum. Helstu aðferðirnar sem notast var við voru flaut og fyrirbyggjandi leiðir 

ásamt góðu skipulagi varðandi uppsetningu æfinga. Þjálfararnir lögðu áherslu á að 

börn lærðu leikreglur, tveir þjálfaranna nýttu sér aðferðina hlé, eða „kælingu“, við 

kennslu á leikreglum en hlé er viðurkennd agastjórnunaraðferð (Jenkins o.fl., 

2015; McClellan o.fl., 2009). Þjálfararnir voru á sama máli um að börn þyrftu að 

hafa línur eða ramma til þess að æfa í samræmi við en ekki fastar reglur. Reglum 

þyrftu að fylgja refsingar en auðveldara væri að gera svigrúm fyrir refsingar sem 

hæfðu tilteknu broti ef ekki væru skráðar reglur. Þá væri hægt að mæta börnum af 

tilliti og virðingu ef aðstæður væru þannig. Það er í samræmi við rannsókn sem 

gerð var á viðhorfi kennara til farsímanotkunar barna í skólum (Charles, 2012).  

 Þegar litið er á umgjörðina í kringum þátttöku og mætingu má sjá að 

þjálfararnir beittu ólíkum aðferðum við nálgun á þessum málum. Tveir þjálfarar 

greindu frá því að þeir umbunuðu leikmönnum í yngri flokkum fyrir góða 

ástundun eða mætingu. Aðrir þjálfarar vildu ekki gera upp á milli félagslegra 

aðstæðna barna. Þeir nýttu sér frekar röðun í A- og B-lið til þess að umbuna 

leikmönnum sem mættu vel. En lítil hrós og lítil umbun getur verið hvatning fyrir 

einstaklinga til þess að halda áfram á sömu braut (Garaus o.fl., 2016).  

 Þegar þau agabrot sem þjálfararnir hafa glímt við eru skoðuð í heildina má 

sjá að í grunninn eru aðferðir þeirra eins að því undanskildu þegar bregðast þurfti 

við áfengis- og vímuefnanotkun ungmenna. Þjálfararnir leggja áherslu á að 

nálgast börnin af ró og gera þeim grein fyrir að þeirra hegðun eða atferli sé ekki 

líðandi. Í kjölfarið beita þeir hlé aðferðinni og gera foreldrum jafnframt grein fyrir 
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inngripum sínum. Að lokum, ef tilskilinn árangur hefur ekki náðst hafa þjálfarar 

farið í samstarf við foreldra, þ.e. fengið foreldra inn á æfingar. Í áfengis- og 

vímuefnamálum gengu þjálfarar að ólíkum reglum þegar upp komu mál af þessum 

toga. Líklegt er að þjálfarar þurfi einhvern tímann að takast á við áfengis- og/eða 

vímuefnanotkun ungmenna, þó svo að skipulagt íþróttastarf hafi forvarnargildi í 

þessum málum (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2015). Þess vegna kom á óvart hve ólík 

vinnubrögð þjálfaranna voru. Einn viðmælenda þurfti að rifta samningi við 

leikmann um sérþjálfun í samstarfi við skóla. Aðrir þjálfarar höfðu ekki nýtt sér 

samninga, heldur voru inngrip þeirra í samræmi við væntingar liðsins og/eða 

refsing sem hentaði brotlegum einstaklingum. Báðar aðferðirnar báru tilskilinn 

árangur.   

 Þegar upp komu eineltismál höfðu þjálfararnir ólíkt bakland og 

vinnureglur. Aðferðir þjálfaranna beindust þó allar að því að kryfja rót vandans og 

taka á þeim undirliggjandi vanda sem snýr að gerandanum. En líklegt er að einelti 

komi upp í barnastarfi, þar sem algengasti aldur þeirra sem upplifa einelti er á 

milli sjö og níu ára (Frisén o.fl., 2007).  

 Til að svara seinni rannsóknarspurningunni: Hvernig upplifir þjálfari börn 

sem glíma við agavandamál? þarf að horfa á marga ólíka þætti. Til að byrja með 

þarf að horfa á ákveðna þætti sem tengdir eru reynslu þjálfara og að lokum þarf að 

skoða tilfinningar þjálfara.  

 Þjálfararnir lýstu allir vilja sínum til þess að vinna með börnum sem glíma 

við agavandamál. Tveir viðmælendanna vildu þó gefa börnum einhvern ákveðinn 

tímaramma til þess að bæta atferli sitt, því þeir vildu ekki að hegðun barns myndi 

bitna á æfingum hjá næsta manni. Enginn af þjálfurunum hafði þó þurft að vísa 

barni frá íþróttafélagi vegna agavandamála. Þjálfarar voru á sama máli um að 

rótina að agavandamálum barna væri oft hægt að rekja til félagslegra aðstæðna. 

En samkvæmt fyrri rannsóknum hefur félagslegt taumhald mikið að segja um 

frávikshegðun einstaklinga (Duncan o.fl., 2002). Tveir viðmælenda töldu 

lykilatriði að tengjast börnum og foreldrum þeirra, það væri lykillinn að árangri. 

Aðrir þjálfarar töluðu ekki beint um þetta samband en sögðu góðan árangur hafa 

náðst hjá börnum sem þeir höfðu tengst. Þetta mætti skýra með sambandi þjálfara 

og leikmanns (Sophia Jowett, 2009). 

 Þrír viðmælendanna tóku það nærri sér þegar þeir þurftu að taka á erfiðum 

aðstæðum. Tveir viðmælendanna höfðu upplifað streitu í kringum erfið mál. Einn 
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þjálfari hafði reynslu af tilkynningum til barnaverndar. Allt þetta mátti rekja til 

þess að þjálfari var í þeirri stöðu að hann þurfti að gæta hagsmuna barns. 

Áhugavert þykir að allir viðmælendur voru sammála um að árangur barna í 

íþróttum væri ekki mældur í getu þeirra eða frammistöðu innan íþróttarinnar. 

Árangurinn væri heldur ekki mældur í þeim leikmönnum sem félagið skilaði upp í 

meistaraflokka eða landslið þó slíkur árangur væri frábær, heldur í velgengni 

barnanna úti í lífinu. Því má segja að allir þjálfararnir miði árangur þjálfunar við 

það forvarnargildi sem skipulagt íþróttastarf hefur í för með sér (Felfe o.fl., 2016; 

Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2013; Kristjansson o.fl., 2008; Reiner o.fl., 2013; 

Vilhjalmsson og Thorlindsson, 1992; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998).  

 Þjálfararnir upplifðu börn sem verðandi samfélagsþegna. Þeir reyndu 

ávallt að finna leið til þess að vinna með börnunum og leiðir til þess að þau gætu 

tekið þátt í íþróttinni og ýttu undir vellíðan og velferð barnanna. Mannleg 

samskipti vógu því þungt í frásögnum þjálfaranna. Það er dæmigert fyrir 

árangursríkt samstarf þjálfara og iðkenda (Sophia Jowett, 2009).  

 Draga má ályktun um að val þjálfara á agastjórnunaraðferðum sé komin til 

vegna þeirra tilfinninga sem þjálfarar hafa til barnanna sem þeir vinna með. 

Hagsmunir barnanna voru ávallt í fyrirrúmi hjá þjálfurunum. Rannsaka þyrfti 

tilfinningar þjálfara og val þjálfara á agastjórnunaraðferðum enn frekar til þess að 

hægt sé að staðfesta þessa ályktun. 

 Við vinnslu þessarar rannsóknar komu mest á óvart þær tilfinningar sem 

þjálfararnir lýstu í garð þeirra barna sem þeir hafa unnið með. Það ber þó að nefna 

að töluverður galli er við rannsóknina þar sem þátttakendur voru fáir. Ekki er 

hægt að heimfæra niðurstöðurnar á alla þjálfara hópíþrótta, þó svo að þær gefi 

innsýn í agamál við þjálfun. Í tilfelli viðmælenda virtist ákveðin næmni vera til 

staðar fyrir iðkendunum. Áhugavert væri að endurgera þessa rannsókn síðar og 

skoða hvort munur sé á milli reynslumikilla og reynslulítilla þjálfara. Einnig væri 

áhugavert að skima fyrir streitu þjálfara og bera streitu saman við erfiðleika þeirra 

mála sem þeir hafa þurft að taka á.  
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Viðaukar  
 

Viðtalsrammi  
 

Hvernig er staðið að agamálum barna í hópíþróttum? 

 

Segðu mér í stuttu máli frá þínum bakgrunni í þinni íþrótt. Hver er reynsla þín við 

þjálfun? Hvernig er staðið að agamálum barna (barna- og unglingastarf) í þinni 

íþrótt í þínu íþróttafélagi? Hvernig er staðið að þátttöku og mætingu í barnastarfi? 

Hvernig er staðið að því að velja í A- og B-lið? Hvernig er staðið að því að auka 

þekkingu barna á leikreglum? Þú mátt segja mér frá því hvort og hvernig 

leikreglur eru nýttar á æfingum. Hefur þú lent í því að þurfa að taka á slæmum 

agabrotum* barna sem æfa undir þinni leiðsögn? Hvernig fór það fram? Hvernig 

upplifir þú foreldra þegar þú þarft að taka á agamálum barna? Hvernig er tekið á 

agabrotum* barna á skipulögðum viðburðum**? Var stjórn viðkomandi 

íþróttafélags með viðbragðsstefnu um agamál á þeim tíma sem þú þurftir að takast 

á við viðkomandi mál? Kannaðir þú möguleikann á því að leita þér upplýsinga um 

hvernig ætti að taka á tilteknu máli? Hvernig upplifir þú börn sem glíma við 

agavandamál og hver er afstaða þín til þeirra barna sem glíma við agavandamál en 

vilja æfa undir þinni leiðsögn? 

 

* áfengis- og vímuefnabrot; ofbeldi; einelti; vopnalagabrot; slæmur orðsöfnuður; 

skemmdarverk 

** leikir; innanfélagsmót; barnamót eða aðrir skipulagðir viðburðir 

 

 

 

 


