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                                                        Útdráttur 

Sálfræðingar spila sífellt stærri þátt í afreksíþróttaheiminum og rannsóknir hafa ítrekað sýnt 

fram á mikilvægi sálfræðilegra þátta í íþróttum. Þrátt fyrir það er mikið bil á milli þess hversu 

mikilvægir sálfræðingar eru í íþróttum og hversu mikið samstarfið milli þeirra og 

afreksíþróttafólks er í raun og veru. Viðhorf afreksíþróttafólks til sálfræðiþjónustu hefur verið 

rannsakað og almennt benda niðurstöður til þess að þeirra viðhorf sé jákvætt. Þess vegna er 

nauðsynlegt að skoða viðhorf þeirra sem eru í umhverfi afreksíþróttafólksins.  

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf sérsambandanna undir Íþrótta- og 

Ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ) til sálfræðilegra þátta og sálfræðinga í tengslum við 

afreksíþróttafólk þeirra. Spurningakönnun var send út á öll þrjátíu og tvö sérsamböndin í 

samstarfi við afrekssvið ÍSÍ. Markmiðið var að fá fram viðhorf sérsambandanna ásamt því að 

kanna í hverju aðgengi að sálfræðingum væri fólgið að mati sérsambandanna. Að lokum var 

reynt að varpa ljósi á hvað vantaði upp á til þess að auka samstarf þeirra á milli og hvað væri 

hægt að bæta.  

Átta sérsambönd svöruðu könnuninni og voru niðurstöðurnar breytilegar frá einu 

sérsambandi til annars. Á heildina litið var viðhorf sérsambandanna til sálfræðiþjónustu 

jákvætt og töldu flestir að samstarf við sálfræðinga væri mikilvægt. Meiri hluti 

sérsambandanna var í markvissu samstarfi við sálfræðinga og töldu þau sérsambönd 

mikilvægt að auka samstarfið enn frekar í framtíðinni. Aftur á móti voru þau sérsambönd sem 

ekki voru í markvissu samstarfi nú þegar, ekki með eins skýr markmið um að bæta úr því í 

framtíðinni. Niðurstöður sýndu einnig fram á að mörg sérsambönd töldu sig vanta aukið 

fjármagn til að bæta samstarfið og að aðgengi að sálfræðingum sem sérhæfa sig í að starfa 

með afreksíþróttafólki hér á landi mætti vera betra og sýnilegra.  

 

Lykilorð: Afreksíþróttafólk, sérsambönd, sálfræðingar, viðhorf, aðgengi 
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Abstract 

Psychologists are playing an increasingly bigger role in the elite athlete world and research 

has consistently pointed out the importance of psychological factors in sports. Still, there is a 

gap between how important psychologists are in sports and how much they are in fact 

involved. Research on elite athletes’ views towards sport psychology has shown that over all 

the view is positive, so it’s important to look further and find out how the view towards 

psychology is with the people around the athletes.  

The purpose of this study was to find out the view towards psychology within the 

national federations in the Organization of the National Olympic and Sports Association of 

Iceland (ÍSÍ), in relation with their elite athletes. The national federations are thirty-two and a 

questionnaire was sent out to all of them in collaboration with ÍSÍ. The aim of this study was 

to get a sense of their view towards sport psychology, see how the accessibility is for 

psychologists who specialize in working with athletes and find out what is missing so the 

federations can have a better collaboration with psychologists.  

Eight national federations answered the questionnaire and the results varied from one 

federation to another. Overall the national federations had positive views towards sport 

psychology and most of them thought that collaboration with psychologists was important. 

Mostly, the federations were in collaboration with psychologists and their goal was to 

improve it more in the future. Those federations who were not in collaboration with 

psychologist also did not have any specific plans to do so in the future. The results also 

indicate that many of the federations needed more financial resources to have more and better 

collaboration with psychologists and the accessibility of psychologists who specialize in 

working with athletes in Iceland needed to be better and more visible.  

 

Keywords: Elite athletes, national federations, psychologists, view, accessibility 
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Fræðileg umfjöllun 

Hugtakið íþróttasálfræði er skilgreint samkvæmt American Psychological Association 

(APA) sem hæfni til þess að nota sálfræðilega þekkingu og færni til þess að hjálpa íþróttafólki 

að ná hámarks árangi og stuðla að vellíðan þeirra (American Psychological Association, e.d.-

b). Íþróttasálfræði hefur verið sögð frekar ný af nálinni, en í fræðunum er þó hægt að rekja 

hana aftur til ársins 1898. Marka má upphaf fræðigreinarinnar þegar einn af frumkvöðlum 

hennar, Norman Triplett, gerði fyrstu tilraunina í tengslum við félagsfræði og sálfræði í 

íþróttum. Hann skoðaði áhrif annarra á frammistöðu hjólreiðamanna og niðurstöður hans voru 

þær að hjólreiðamenn stóðu sig betur þegar þeir voru í keppni við aðra heldur en þegar þeir 

voru að hjóla einsamir (Triplett, 1898; Weinberg og Gould, 2015). Þróunin í fræðunum var 

ekki gríðarlega hröð en árið 1987 er talið vera lykilár í bandarískri íþróttasálfræði. Þá varð 

íþróttasálfræði gerð að sjálfstæðri fræðigrein hjá Ameríska sálfræðifélaginu (American 

Psychological Association, e.d.-a). Í kjölfarið fór fyrsti íþróttasálfræðingurinn með 

bandarískum keppendum á Ólympíuleikana árið 1988 (Weinberg og Gould, 2015). 

Samkvæmt APA er hægt að skipta íþróttasálfræði gróflega niður í þrjá undirflokka.  

Fyrst er það þjálfun í hugrænni færni og hegðun til þess að ná betri frammistöðu (cognitive 

and behavioral skills training for performance enhancement). Undir þessum flokki er litið til 

t.d. markmiðasetningar, skynmynda, sjálfstrausts, kvíðastjórnunar og fleiri hugrænna þátta 

sem geta ýtt undir aukinn árangur í íþróttum (American Psychological Association, e.d.-b). 

Þar á eftir er flokkurinn ráðgjöf og klínísk inngrip (counseling and clinical interventions). 

Undir þennan flokk fellur t.d. átröskun og þyngdarstjórnun, lyfjanotknum, þunglyndi, 

sjálfsvíg, ofþjálfun, meiðsli, endurhæfing og fleiri þættir sem að þurfa að vera meðhöndlaðir 

af klínískum sálfræðingum. Síðast en ekki síst er það ráðgjöf og þjálfun (consultation and 

training). Undir þessum flokki er t.d. hópefli, samstarf við foreldra og fjölskyldur barna í 

íþróttum, nám þjálfara í tengslum við þætti líkt og hvatningu og leiðtogahæfni. Þar að auki 
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ráðgjöf og fræðsla til þjálfara og stjórnenda til þess að koma auga á og þar með fyrirbyggja 

frekari andleg veikindi íþróttafólks (American Psychological Association, e.d.-b). 

Þrátt fyrir að langt sé síðan fyrstu rannsóknir voru gerðar á íþróttasálfræði þá hefur 

hún ekki verið eins áberandi og ætla mætti miðað við mikilvægi hennar samkvæmt 

rannsóknum. Það er ekki fyrr en á síðustu árum sem vitundarvakning hefur orðið um 

mikilvægi andlegu hliðarinnar í íþróttum. Það er þó ennþá mikið verk fram undan og 

nauðsynlegt að stuðla að bættu aðgengi að sálfræðingum fyrir íþróttafólk. Auk þess þarf að 

fræða og upplýsa alla þá sem koma að íþróttahreyfingunni um starf sálfræðinga og mikilvægi 

þeirra (Kornspan, 2009; Weinberg og Gould, 2015). 

 

Markmiðasetning 

Líkt og áður kom fram er þjálfun í hugrænni færni eitt af því sem íþróttasálfræðingar 

vinna með og þar á meðal að hjálpa íþróttafólki að setja sér markmið og nota markvissa 

markmiðasetningu í íþróttum. Markmið er skilgreint sem athöfn eða gjörð sem ákjósanlegt er 

að einstaklingur nái að framkvæma, yfirleitt innan ákveðins tímaramma. Markmið hafa áhrif á 

afköst og frammistöðu með því að einstaklingar einblína á að gera hluti sem að stuðla að 

auknum líkum þess að ná settu markmiði og draga úr því að gera hluti sem að minnka líkurnar 

á að ná því. Þessi áhrif geta bæði verið hugræn og atferlisleg (Weinberg og Gould, 2015). Það 

eru tveir grunnþættir sem spila mikið inn í hversu miklar líkur eru á því að markmiði sé náð. Í 

fyrsta lagi er það hversu mikilvægt það er fyrir einstaklinginn að ná markmiðinu og í öðru lagi 

trú þeirra á því að geta náð markmiðinu (Locke og Latham, 2002). 

Locke og Latham þróuðu kenningu um markmiðasetningu sem hefur mikið verið 

notuð í rannsóknum og nú nýlega verið notuð í auknu mæli í íþróttasálfræði. Samkvæmt 

kenningunni hafa erfið og nákvæm markmið meiri áhrif á aukin afköst og bætta frammistöðu 

heldur en létt og opin markmið. Þrátt fyrir að markmið geti haft áhrif á hegðun þá er ekki 
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hægt að koma með ákveðin einföld tengsl á milli makmiða og hegðunar. Það er vegna þess að 

einstaklingar gera mistök og einnig getur vantað upp á ákveðna hæfni eða getu hjá 

einstaklingnum til þess að möguleiki sé á því að markmiðinu verði náð (Locke og Latham, 

2002). Markmið sem innihalda einungis: “Farðu og gerðu þitt besta” eru markmið sem hafa 

verið áberandi í íþróttum. Slík markmið eiga rétt á sér og geta hjálpað til enda er nauðsynlegt 

að íþróttafólk fari alltaf og geri sitt besta. Rannsóknir sýna þó fram á að slík markmið eru ekki 

eins áhrifarík og að setja sér vel skilgreind og ígrunduð markmið. Íþróttafólk er mun líklegra 

til að ná markmiði sínu ef það er vel skilgreint og þar af leiðandi mælanlegt. Þá eru meiri líkur 

á því að einstaklingar haldi sér við áætlun og geti séð skref fyrir skref hvernig það nálgast 

markmiðið sitt (Weinberg og Gould, 2015). 

Í íþróttasálfræði eru tegundir markmiða sem sett eru af íþróttafólki og þjálfurum þeirra 

jafn ólík og þau eru mörg. Það fer eftir þeirra sérgrein og hvað það er sem þau stefna á að 

afreka. Algengt er að notast við þrjár mismunandi tegundir af markmiðum en það eru 

niðurstöðumarkmið (outcome goals), frammistöðumarkmið (performance goals) og 

ferilsmarkmið (process goals). Algengast er að niðurstöðumarkmið vísi til þess að vinna 

ákveðna sigra, líkt og að setja sér það markmið að lenda í fyrsta sæti á keppni eða vinna 

Íslandsmeistaratitilinn í sinni grein. Frammistöðumarkmið vísa til frammistöðu 

einstaklingsins í samhengi við sjálfan sig og hans eigin viðmið. Til að mynda er 

frammistöðumarkmið að stefna á að lengja stökkið sitt í langstökki um ákveðna lengd eða 

bæta tímann sinn í hlaupi um nokkrar sekúndur (Hardy, Jones og Gould, 1996; Weinberg og 

Gould, 2015). Munurinn á milli niðurstöðumarkmiða og frammistöðumarkmiða er einna helst 

að íþróttafólk getur ekki haft fulla stjórn á niðurstöðumarkmiðum sökum þess að þá er oftar 

en ekki andstæðingar sem að spila inn í útkomu markmiðsins. Frammistaða andstæðingsins er 

ekki undir stjórn einstaklingsins sem setti sér markmið og því ekki hægt að hafa fulla stjórn á 

því. Öfugt við niðurstöðumarkmið þá eru framfarir íþróttafólksins að mestu leyti undir þeirra 
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stjórn í frammistöðumarkmiðum. Að lokum eru ferilsmarkmið en þau eru yfirleitt um 

ákveðna tækni í tengslum við ákveðna hæfni í íþróttagreininni. Til að mynda er það 

ferlismarkmið þegar einstaklingur í tennis setur sér það markmið að beygja hnéin þegar hann 

er að slá lágan bolta (Weinberg og Gould, 2015). 

Þó að til séu rannsóknir um að ein gerð markmiða sé betri en önnur hafa margar 

rannsóknir sýnt fram á það að allar þessar þrjár gerðir markmiða séu áhrifarík í að bæta 

frammistöðu íþróttafólks. Þar að auki hafa rannsóknir sýnt fram á að íþróttafólk sem notar 

ferlis- og frammistöðumarkmið frekar heldur en niðurstöðumarkmið upplifi minni kvíða, 

betra sjálfstraust, bætta einbeitingu og betri frammistöðu (Weinberg og Gould, 2015). 

Jafnframt er hægt að skipta markmiðum upp í langtíma- og skammtímamarkmið. Bæði 

markmiðin eru mikilvæg í markmiðasetningu. Langtímamarkmið vísa til þess að ná ákveðnu 

markmiði eftir lengri tíma, t.d. að komast á heimsmeistaramót í framtíðinni en 

skammtímamarkmið eru markmið sem eru sett til þess að uppfylla á skemmri tíma (Burton og 

Raedeke, 2008). Skammtímamarkmið eru talin gríðarlega mikilvæg vegna þess að þau hjálpa 

einstaklingum að einblína á lítil skref í átt að langtímamarkmiðinu. Með þeim hætti er einnig 

hægt að sjá árangur í átt að markmiðinu og sjá hvort að einstaklingur sé á réttri leið eða þurfi 

að bæta ákveðna hluti. Ef langtímamarkmiðið er of fjarri einstaklingnum er hætta á því að án 

skammtímamarkmiða missi sá hinn sami metnað og trú á sjálfum sér til að ná settu markmiði 

(Weinberg, 2013). 

Eins og rannsóknir sýna þá er markmiðasetning flókið ferli sem sífellt er verið að 

breyta og bæta. Markmiðasetning er gríðarlega einstaklingsbundin og íþróttafólk hefur 

mismunandi áherslur, persónuleika og vandamál sem að íþróttasálfræðingar þurfa að 

meðhöndla á þann hátt sem hentar hverjum og einum, hverju sinni (Larsen og Engell, 2013). 
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Skynmyndir 

Hugrænar æfingar hafa verið algengar hjá íþróttafólki í gegnum tíðina til þess að bæta 

hreyfifærni þeirra. Slíkar æfingar geta til dæmis verið skynmyndir (imagery) og hefur þjálfun 

í skynmyndum átt stóran part af íþróttasálfræði í gegnum árin (Cumming og Williams, 2012). 

Á síðustu tveimur áratugum hafa skynmyndir verið rannsakaðar á kerfisbundinn hátt og áhrif 

þeirra á frammistöðu einstaklinga í íþróttum skoðuð (Weinberg og Gould, 2015). Til 

útskýringar á skynmyndum hefur oft verið vitnað í fræg orð eftir golfarann Jack Nicklaus 

(1974) en hann lýsti því hvernig hann notaðist við skynmyndir í sinni þjálfun:  

 

Before every shot I go to the movies inside my head. Here is what I see. First, I 

see the ball where I want it to finish, nice and white and sitting up high on the 

bright green grass. Then, I see the ball going there; its path and trajectory and 

even its behavior on landing. The next scene shows me making the kind of 

swing that will turn the previous image into reality. These home movies are a 

key to my concentration and to my positive approach to every shot (Nicklaus, 

1974, bls 19).  

 

Íþróttafólk hefur mikið notast við andlegan undirbúning fyrir keppnir og inniheldur 

það yfirleitt skynmyndir eða aðrar hugrænar æfingar sem byggjast á því að búa til eða 

endurskapa upplifanir í huganum. Það ferli felur í sér að endurkalla hluta af upplýsingum úr 

minninu sem tilheyra ákveðinni reynslu sem einstaklingurinn hefur upplifað. Þær eru síðan 

notaðar til þess að byggja upp þýðingamiklar og skýrar skynmyndir (Weinberg og Gould, 

2015). Skynmyndir eru með öðrum orðum reynsla af mismunandi skynjunum sem hugurinn 

notar síðan til þess að búa til upplifun. Notast er við hreyfi-, sjón-, heyrnar-, lyktar-, 

tilfinninga- og bragðskyn og talið er að þjálfun með skynmyndum ætti að innihalda eins mikið 
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af skynjunum og mögulegt er til þess að fá áreiðanlega upplifun af atburðinum. Þá er 

hreyfiskynjun talin sérstaklega gagnleg þegar kemur að því að bæta frammistöðu í íþróttum. 

Þegar notast er við fleiri en eina tegund skynjunar er auðveldara að gera skynmyndirnar álíka 

raunverulegum atburðum (MacIntyre og Moran, 2010). 

Íþróttafólk notast yfirleitt annað hvort við innra eða ytra sjónarhorn við þjálfun með 

skynmyndum (Mahoney og Avener, 1977). Þegar innra sjónarhorn skynmynda er notað þá sér 

einstaklingurinn fyrir sér framkvæmd á tilteknum atburðum frá sínu eigin sjónarhorni. Líkt og 

ef einstaklingur væri með myndavél á höfðinu og myndi sjá fyrir sér nákvæmlega það sem 

væri í kringum hann frá því sjónarhorni eins og hann væri að framkvæma atburðinn í 

raunverulegum aðstæðum. Þar sem að innri skynmyndir koma frá sjónarhorni fyrstu persónu 

eru skymyndirnar að leggja mikla áherslu á tilfinningu hreyfingarinnar. Þegar notast er við 

ytra sjónarhorn skynmynda sér einstaklingur fyrir sér sjálfan sig frá sjónarhorni 

utanaðkomandi áhorfanda. Því er oft líkt við það að einstaklingur væri að horfa á myndskeið 

af sjálfum sér í huganum (Mahoney og Avener, 1977; Weinberg og Gould, 2015). 

Niðurstöður rannsókna hafa ekki sýnt skýran mun á því hvort sjónarhornið beri meiri 

árangur en þær hafa sýnt fram á mismunandi niðurstöður eftir íþróttagreinum. Algengt er að 

íþróttafólk notist við bæði sjónarhorn til skiptis. Aðalatriðið er talið vera að ná skýrum og 

stöðugum myndum af atburðinum, burt séð frá því hvaða sjónarhorn er notast við (Weinberg 

og Gould, 2015). 

Cumming og Williams (2012) tóku saman fimm lykilþætti í þjálfun skynmynda og 

skilgreindu þá. Fyrsti þátturinn nefnist aðferð (modality) og sá þáttur felur í sér hvaða 

skynfæri eru notuð í skynmyndum t.d. sjón-, lyktar-, heyrnar- og/eða hreyfiskynfæri. Annar 

þátturinn er sýn (perspective) eða sú sjónræna yfirsýn sem er tekin, annað hvort sem fyrsta 

persóna með innra sjónarhorn eða þriðja persóna með ytra sjónarhorn. Þriðji þátturinn er 

sjónarhorn (angle) sem er það sjónarhorn sem er notað þegar þjálfun með skynmyndum er frá 
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ytra sjónarhorni. Það getur verið fyrir ofan, aftan, framan eða frá hlið. Fjórði þátturinn er 

atbeini (agency) sem er höfundur af því ferli sem er verið að nota í skynmyndunum, sá hinn 

sami eða önnur manneskja. Fimmti og jafnframt síðasti þátturinn er íhugun (deliberation) en 

hann bendir til þess að hve miklu leyti skynmyndirnar eru skipulagðar eða að hve miklu leyti 

þær gerast af sjálfu sér (Cumming og Williams, 2012). Eins og fram hefur komið er hægt að 

notast við þjálfun skynmynda í ýmsum útgáfum og rannsóknir benda til þess að flest 

afreksíþróttafólk notist við hana að einhverju tagi.  

Rannsókn sem var gerð á æfingarmiðstöð Ólympíuliðsins í Bandaríkjunum árið 1987 

leyddi til að mynda í ljós að 100% af íþróttasálfræðingum og 90% af keppendum notuðu 

eitthvað form af skynmyndum. Jafnframt voru 97% af þeim keppendum sem trúðu á að 

skynmyndir myndu hjálpa frammistöðu þeirra. Nýrri rannsóknir sýna fram á að þessar 

prósentur hafi haldið sér nokkuð svipaðar í gegnum árin (Murphy, Jowdy og Durtschi, 1990; 

Weinberg og Gould, 2015).  

Enn fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæðar afleiðingar þess að nota skynmyndir í 

þjálfun hjá mismunandi íþróttagreinum líkt og golfi, fótbolta, sundi og tennis. Þrátt fyrir það 

þarf að taka fram að skynmyndir einar og sér hafa ekki sýnt fram á bætingar á frammistöðu 

(Bernier og Fournier, 2010; Post, Muncie og Simpson, 2012; Thelwell, Greenlees og Weston, 

2010; Wright og Smith, 2009).  

Weinberg (2008) skoðaði gögn um samband milli skynmynda og frammistöðu. Hann 

tók saman niðurstöður úr mismunandi rannsóknum (anecdotal reports, case studies, 

preparatory imagery, imagery use by successful atheltes og multimodal packages using 

imagery). Niðurstöður úr þessari samantekt gefur víða mynd af rannsóknum á skynmyndum 

og þær benda stöðugt á að skynmyndir geti haft jákvæð áhrif á frammistöðu íþróttafólks. Þó 

ber að taka fram að rannsóknir á skynmyndum hafa takmarkanir eins og t.d. að skynmyndir 
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fara alfarið fram í huganum og því þurfa rannsakendur að treysta á að þátttakendur fari eftir 

þeim leiðbeiningum sem þeim eru gefin um skynmyndirnar.   

 

Sjálfstraust 

Íþróttasálfræðingar hjálpa einstaklingum að þjálfa upp þessa hugrænu færni líkt og að 

nota skynmyndir og markmiðasetningu, en sá þáttur sem hefur oftar en ekki hvað mest að 

segja um andleg áhrif á frammistöðu íþróttafólks er sjálfstraust. Sjálfstraust er andlegur þáttur 

sem skiptir gríðarlega miklu máli á mörgum sviðum í lífi allra. Sjálfstraust og mikilvægi þess 

spilar ekki síst þátt í íþróttaheiminum og hefur verið mikið rannsakað í tengslum við 

íþróttafólk. Íþróttasálfræðingar skilgreina sjálfstraust sem trú einstaklings á því að hann geti 

framkvæmt þá hegðun sem hann langar til með góðum árangri. Sú hegðun gæti verið t.d. að 

sparka bolta í mark eða ná sér eftir meiðsli. Sá partur sem er yfirleitt sameiginlegur með 

skilgreiningum á sjálfstrausti er sá að einstaklingur hafi trú á því að hann nái að klára verkið 

(Weinberg og Gould, 2015).  

Robin S. Vealey (2001) skoðaði mikið sjálfstraust hjá íþróttafólki og talaði um að 

sjálfstraust í íþróttum gæti bæði verið eðlislægt sjálfstraust (traitlike) og aðstæðubundið 

sjálfstraust (statelike). Það færi eftir því til að mynda hvort átt sé við sjálfstraust um keppni 

dagsins í dag, sjálfstraust um komandi tímabil eða sjálfstraust einstaklingsins almennt 

(Vealey, 2001). Með því er átt við að sjálfstraustið getur verið eitthvað sem einstaklingur 

finnur fyrir á tilteknum degi og þar af leiðandi mjög óstöðugt líkt og aðstæðubundið 

sjálfstraust. Jafnframt getur það verið partur af persónuleika einstaklingsins og því verið mjög 

stöðugt líkt og eðlislægt sjálfstraust (Vealey og Chase, 2008). 

 Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á mikilvægi sjálfstrausts í árangri og frammistöðu 

hjá íþróttafólki (Weinberg og Gould, 2015; Woodman og Hardy, 2003). Sjálfstraust getur að 

auki hjálpað þeim að tileinka sér jákvæðar tilfinningar, auðveldað einbeitingu og hjálpað til 
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við að setja sér markmið. Rannsóknir benda til þess að íþróttafólk með gott sjálfstraust eigi 

auðveldara með þessa þætti, séu einnig andlega sterkir og líti á æfingar sem skemmtilega 

áskorun. Hægt er að auka sjálfstraust einstaklinga með markvissum hætti en Subramanyam 

(2013) setti fram nokkur skref sem íþróttafólk getur farið eftir til þess að bæta sjálfstraust sitt. 

Þau eru að skilgreina óttann og læra á hann, auka sjálfstraust með markmiðasetningu, auka trú 

á eigin getu og skora á sjálfstraustið. Einnig er talið að jákvæð endurgjöf, frá öðrum aðilum 

líkt og þjálfara, geti hjálpað mikið til við að byggja upp sjálfstraust frekar en neikvæð eða 

jafnvel engin endurgjöf (Weinberg og Gould, 2015).  

Þegar einstaklingar búast við því að hlutirnir gangi ekki upp þá eru þeir að búa til það 

sem kallast virk trú (self-fulfilling prophecy) sem þýðir að ef búist er við því að eitthvað gerist 

eykur það líkurnar á því að það gerist í raun. Því miður er þetta fyrirbæri algengt í íþróttum og 

neikvæð virk trú er hindrun sem að leiðir oft til vítahrings. Það gerist þegar gert er ráð fyrir 

því að eitthvað mistakist, sem leiðir til þess að mistök verða í raun og veru. Þetta veldur síðan 

því að sjálfstraustið lækkar og væntingar um frekari mistök aukast (Weinberg og Gould, 

2015).  

Mikið af þróttafólki hefur líkamlega getu til þess að ná árangri í sinni íþrótt en skortir 

þó sjálfstraust, sem leiðir til þess að það á erfitt með frammistöðu undir pressu. Þeir 

einstaklingar geta t.d. framkvæmt allt með góðum árangri á æfingum en þegar komið er að 

keppni eða öðrum atburðum þar sem mikið er í húfi þá gengur einstaklingnum ekki eins vel 

að framkvæma nákvæmlega það sama og hann gerir á hverri æfingu. Þetta verður til þess að 

einstaklingur fer að einblína á það sem gæti farið úrskeiðis frekar heldur en styrkleika sína. 

Þetta dregur úr frammistöðu, skapar kvíða og truflar einbeitingu. Það má þó ekki rugla þessu 

saman við örlítinn sjálfsefa og það að þekkja veikleika sína en það getur hjálpað til við að 

halda áhugahvöt og komið í veg fyrir of mikið sjálfstraust (Weinberg og Gould, 2015; 

Woodman, Akehurst, Hardy og Beattie, 2010). 
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Einstaklingar geta einnig verið með of mikið sjálfstraust (over-confidence) og er það í 

raun falskt sjálfstraust. Of mikið sjálfstraust getur leitt til þess að einstaklingar trúi því að þeir 

þurfi ekki að undirbúa sig eða leggja á sig til þess að ná þeim árangri sem þeir ætla sér. Þetta 

sést t.d. í hópíþróttum þar sem að eitt lið vanmetur annað, vegna þess að það lítur á sig sem 

betra lið og þurfi þar af leiðandi ekki að leggja eins mikið á sig til þess að vinna. Þetta er þó 

ekki eins algengt vandamál og að vera með of lítið sjálfstraust, en það getur haft slæmar 

afleiðingar í för með sér (Weinberg og Gould, 2015).  

Sjálfstraust er tvímælalaust stór þáttur þegar kemur að frammistöðu íþróttafólks og 

mikilvægt er að efla sjálfstraust í réttu hófi. Einnig þarf að kenna íþróttafólki að nota 

sjálfstraustið á góðan hátt, jafnvel þó að því mistakist, og nýta sjálfsefa í að efla sjálfstraustið 

(Woodman o.fl., 2010). 

 

Kvíðastjórnun 

Þeir hugrænu þættir sem að skipta gríðarlegu máli í heimi íþróttanna spila oft saman 

líkt og skortur á sjálfstrausti og kvíðaeinkenni. Kvíði er skilgreint sem óþægileg tilfinning 

tengd hræðslu og áhyggjum einstaklings. Kvíði getur verið bæði huglægt mat og lífeðlisleg 

svörun (Davey, 2014). Í íþróttum er kvíði talinn vera óþægilegt andlegt og líkamlegt ástand 

sem viðbragð við áhyggjum tengdum frammistöðu undir pressu (Cheng, Hardy og Markland, 

2009). 

Kvíði getur bæði verið aðstæðubundinn (state anxiety) og eðlislægur (trait anxiety). 

Aðstæðubundinn kvíði er síbreytilegur og háður ákveðnum aðstæðum. Til að mynda getur 

kvíði einstaklings í keppni breyst frá einu augnabliki til annars á meðan leik stendur. Kvíðinn 

getur t.d. verið meiri í upphafi leiks heldur en þegar liðið er á leikinn. Eðlislægur kvíði er hins 

vegar háður einstaklingnum sjálfum og hefur áhrif á hegðun hans almennt (Weinberg og 

Gould, 2015). 
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Eitt af því sem að íþróttasálfræðingar einblína mikið á er jákvætt eða neikvætt 

samband á milli kvíða og frammistöðu. Rannsókn var gerð á 60 einstaklingum í karate og 72 

einstaklingum í frjálsum íþróttum. Kannað var sambandi milli kvíða í keppnisaðstæðum og 

hæfni einstaklinganna til að takast á við hann. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

einstaklingarnir í karate notuðust frekar við markvissar hugrænar æfingar til að ná stjórn á 

kvíðanum. Auk þess kom í ljós að þessir einstaklingar upplifðu marktækt minni kvíða en 

einstaklingarnir í frjálsum íþróttum. Þessar niðurstöður benda til þess að tengsl séu á milli 

kvíðastjórnun og minni kvíðasvörunar í keppnisaðstæðum (Radochoński, Cynarski, Perenc og 

Siorek-Maślanka, 2011). 

Mikilvægt er að tímasetja kvíðastjórnun vel en niðurstöður úr rannsókn Thomas, 

Hanton og Maynard (2007) benda til að áhrifaríkustu tímapunktarnir séu eftir frammistöðu, til 

þess að fara yfir það hvernig gekk, þar að auki einum til tvemur dögum fyrir keppni og síðan 

á keppnisdag. Á hverjum tímapunkti er talið mikilvægt að nota markvissar hugrænar æfingar 

eins og til dæmis skynmyndir og sjálfstal til þess að stjórna kvíðanum.  

Íþróttasálfræðingar nota mismunandi tækni við kvíðastjórnun eftir því hvort að 

einkenni kvíðans séu líkamleg eða andleg. Algengustu aðferðirnar við líkamlegum einkennum 

kvíða eru slökun (progressive relaxtion), öndunaræfingar (breath control) og líftemprun 

(biofeedback). Hins vegar er notast við hugleiðslu (relaxtion response), sjálfstal (autogenic 

training) og berskjöldun (systematic desensitization) þegar reynt er að stjórna andlegum 

einkennum kvíða. Þetta helst þó oftast í hendur og flestir telja árangursríkast að blanda 

aðferðum við líkamlegum og andlegum einkennum saman (Weinberg og Gould, 2015).  

Mikið af sálfræðilegum þáttum í íþróttum spila saman en í niðurstöðum rannsóknar 

Woodman og Hardy (2003) á sambandi milli sjálfstrausts og kvíða kom í ljós að þátttakendur 

með lítið sjálfstraust stóðu sig verr eftir því sem kvíðinn hjá þeim jókst, meðan það var enginn 

munur hjá þátttakendum með mikið sjálfstraust. Niðurstöðurnar benda til að aukið sjálfstraust 
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geti dregið úr neikvæðum áhrifum kvíða á frammistöðu íþróttafólks undir pressu (Woodman 

og Hardy, 2003). Fleiri rannsóknir styðja slíkt hið sama og sýna þar að auki fram á að góð 

tækni við kvíðastjórnun geti ýtt undir aukið sjálfstraust og þar af leiðandi dregið úr 

kvíðasvörun (Mousavi og Meshkini, 2011; Verner-Filion o.fl., 2014).  

 

Andleg veikindi hjá afreksíþróttafólki 

Undanfarin ár hefur verið vitundarvakning í samfélaginu um andleg veikindi og sífellt 

fleiri koma fram og segja sína sögu til þess að opna augu almennings og koma í veg fyrir 

fordóma gegn andlegum veikindum. Þá hefur íþróttafólk einnig verið að stíga fram til þess að 

varpa ljósi á að íþróttafólk getur líka átt við andleg veikindi að stríða sem og aðrir sem ekki 

stunda íþróttir. Hér á landi opnaði íþróttafólk á umræðuna um andleg veikindi og sögðu frá 

sinni reynslu. Helgi Jónas Guðfinnsson (2015) fyrrum landsliðsmaður í körfubolta var einn 

þeirra og sagði meðal annars:  

 

Sjálfstraustið var ekki neitt og með hverju skotinu sem ég klikkaði á sökk ég 

alltaf dýpra og dýpra. Ef mig minnir rétt þá fyrir síðasta leikinn á 

smáþjóðaleikunum á móti Kýpur þá veiktist ég og spilaði ekki leikinn. Þegar ég 

lít til baka var þetta örugglega bara kvíðakast og hræðsla. Ég var svo hræddur 

við að sökkva ennþá dýpra (Helgi Jónas Guðfinnsson, 2015).  

 

Þunglyndi hefur í raun ekki verið mikið rannsakað hjá því íþróttafólki sem er virkt í 

sinni íþrótt (Weinberg og Gould, 2015). Algengi þunglyndis hjá íþróttafólki er mjög 

mismunandi eftir rannsóknum og hafa tölur verið allt frá um það bil 3% upp í 30%. Í þessum 

rannsóknum spilar margt inn í, meðal annars íþróttagreinar og kyn (Prinz, Dvořák og Junge, 

2016). Auk þess er íþróttafólk talið ólíklegra til þess að tilkynna veikindi sín og enn ólíklegra 
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til að leita sér faglegrar aðstoðar. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna getur það verið sökum 

hræðslu íþróttafólksins við að bregðast þeim sem hafa trú á þeim í íþróttagreinninni og að 

einstaklingar vilji ekki segja þjálfara eða liði frá þar sem að þeir telja sig þá vera að valda 

þeim vonbrigðum (Doherty, Hannigan og Campbell, 2016). 

Nýlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að algengi þunglyndis hjá afreksíþróttafólki sé 

jafnvel hærra en það sem áður hefur komið fram í rannsóknum og í samfélaginu nú til dags 

geti það verið áhættuþáttur að vera stimplað sem afreksíþróttfólk. Það er talið geta aukið 

viðkvæmni fyrir þunglyndiseinkennum, sérstaklega þegar kemur að mistökum og lélegri 

frammistöðu afreksíþróttafólksins þegar búist er við miklu af þeim (Hammond, Gialloreto, 

Kubas og (Hap) Davis, 2013; Nixdorf, Frank og Beckmann, 2015).  

Rannsókn var gerð á 157 konum sem áttu það sameiginlegt að spila fótbolta í fyrstu 

deild í Þýskalandi. Þær svöruðu könnun um fótboltaferil þeirra, þunglyndi og þörf á 

sálfræðilegri þjónustu á meðan ferlinum stóð og eftir að honum lauk. Niðurstöður úr 

rannsókninni voru þær að á meðan ferlinum stóð töldu 40% af þeim sig hafa þurft, eða viljað 

fá hjálp frá sálfræðing en einungis 10% fengu hjálp. Eftir ferilinn lækkaði prósentan niður í 

24% og þar af fengu 90% sálfræðiþjónustu. Þessar niðurstöður benda til þess að það sé 

virkileg þörf á sálfræðiþjónustu hjá afreksíþróttafólki og mikilvægt sé að bæta aðgengið að 

sálfræðingum (Prinz o.fl., 2016). 

Andleg líðan íþróttafólks sem eiga við meiðsli að stríða hefur verið meira rannsökuð 

og benda niðurstöður rannsókna til þess að hugrænar æfingar séu gríðalega mikilvægar þegar 

kemur að því að viðhalda íþróttafólki í gegnum meiðsli og hafi þar að auki mikil áhrif á 

endurkomu þeirra (Almeida, Olmedilla, Rubio og Palou, 2014). Sálfræðilegir þættir eins og 

hvatning og sjálfstraust eru tengdir við betri og skjótari endurkomu íþróttafólks eftir meiðsli 

(Ardern, Taylor, Feller og Webster, 2013). Þar af leiðandi er talið að íþróttasálfræðingar geti 

spilað stórt hlutverk í endurhæfingu íþróttafólks eftir meiðsli hvort sem að það tengist 
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hugrænni færni og sálfræðilegum þáttum sem hjálpa til við að koma einstaklingum fyrr í gang 

eða andlegum efiðleikum í kjölfar meiðsla (Weinberg og Gould, 2015). Sigurbergur Elísson 

(2015) var einn af þvi íslenska afreksíþróttafólki sem að sagði frá sinni reynslu um andleg 

veikindi. Saga hans fjallaði um erfiðleika eftir meiðsl, þar sem hann sagði meðal annars:  

 

Mig langaði að hætta í fótbolta, íþróttinni sem ég lifði fyrir. Ég nennti ekki að 

koma og horfa á leiki eða æfingar. Ef ég væri ekki þátttakandi að þá vildi ég 

ekki mæta. Kvíðinn og sú vanlíðan sem fylgdi mér hvert fótmál gerði það að 

verkum að ég fór að forðast fólk. Fólk sem sagði t.d. hluti eins og “Meiddur? 

Pff, þetta er allt í hausnum á þér” eða “Hættu þessum aumingjaskap” dró mig 

ennþá dýpra niður og ég fór þá að hugsa: “Þetta er rétt hjá þeim”. Ég taldi mig 

ekki þurfa hjálp, en ég var blindur strákur sem þurfti á allri hjálp sem hann gæti 

fengið (Sigurbergur Elísson, 2015).  

 

Annað klínískt vandamál sem er nokkuð áberandi í íþróttahreyfingunni er átraskanir 

og afbrigðileg matarhegðun. Talað er um afbrigðilega matarhegðun þegar óæskilegar aðferðir 

við að stjórna þyngd er notuð og einkenni átröskunar er til staðar en einstaklingur er þó ekki 

greindur með tegund af átröskun. Íþróttafólk er talið ólíklegra til að segja frá vandamálum 

sínum tengdum afbrigðilegri matarhegðun sökum þess að það óttast að verða hent úr liðinu 

eða vísað úr keppni ef upp kemst um vandamálið (Weinberg og Gould, 2015).  

Miðað við rannsóknir undanfarinna ára er ljóst að átraskanir í íþróttum eru gríðarlega 

mismunandi á milli íþróttagreina. Prósenturnar geta verið allt frá 1% upp í 62% þegar litið er 

til mismunandi íþróttagreina. Líkt og hjá almenning eru fleiri konur en karlar sem greinast 

með átraskanir en kynjamunurinn er mjög svipaður hjá íþróttafólki og almenning. Niðurstöður 

rannsókna eru ekki í samræmi þegar kemur að því að skoða hvort að algengi átraskana sé 
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meira hjá íþróttafólki en almenning en þær benda þó til þess að einkenni afbrigðilegrar 

matarhegðunar sé algengari hjá íþróttafólki (Arthur-Cameselle og Baltzell, 2012; Krentz og 

Warschburger, 2013; Weinberg og Gould, 2015). 

Mikilvægt er að huga að þeim félagslegu þáttum sem geta ýtt undir átraskanir og þá 

sérstaklega vera opin fyrir þeim þáttum sem eru í umhverfi íþróttafólksins. Slíkir þættir eru til 

að mynda þyngdarmörk innan ákveðinnar íþróttagreinar, staðalímyndir um líkamsbyggingu í 

ákveðnum íþróttagreinum, frammistöðukröfur sem að ýta undir það að vera með mjög lága 

fituprósentu og hópþrýstingur sem ýtir undir þá hegðun að nota óæskilegar aðferðir til að 

stjórna þyngd sinni (Anderson, Petrie og Neumann, 2011; Petrie og Greenleaf, 2007; Swoap 

og Murphy, 1995; Thompson og Sherman, 1993). Mikil þörf er á klínískum sálfræðingum 

sem að vinna með afreksíþróttafólki í gegnum andleg veikindi. Þar að auki er nauðsynlegt að 

þeir sem eru í umhverfi afreksíþróttfólks geri sér grein fyrir andlegum veikindum í íþróttum.  

 

Afreksíþróttafólk og umhverfið  

Samkvæmt skilgreiningum Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands um afrek er átt við 

íþróttafólk eða flokk sem er framúrskarandi í sinni grein og með árangri sínum er það í 

fremstu röð heims. Afreksíþróttafólk er síðan skilgreint sem það íþróttafólk/flokkur sem að 

uppfyllir ákveðin viðmið sem eru gefin upp í þeirri grein sem að stundað er (Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands, e.d.).  

Þrátt fyrir að andlega hliðin sé sífellt að koma sterkari inn í íþróttahreyfinguna þá er 

ennþá mikið bil á milli mikilvægi þess að sálfræðingar vinni með afreksíþróttafólki og hversu 

mikið það er gert í raun og veru (Prinz o.fl., 2016). Hverjar ástæðurnar eru fyrir því er erfitt að 

svara en rannsóknir hafa þó sýnt fram á að til að mynda spili fjármagn þar stórt hlutverk. Í 

rannsókn sem gerð var á íþróttasálfræði í enskum fótbolta kom í ljós að skortur á fjármagni 

væri helsta ástæða þess að samstarf við sálfræðinga væri ábótavant (Pain og Harwood, 2004). 
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Jafnframt sýndu niðurstöður úr rannsókn á sænskum fótboltaþjálfurum að ein ástæða þess að 

þeir leituðu ekki til íþróttasálfræðinga með íþróttafólk sitt væri skortur á þekkingu og fræðslu 

á starfi sálfræðinganna (Johnson, Andersson og Fallby, 2011). Annar þáttur sem hefur verið 

rannsakaður er viðhorf afreksíþróttafólks til íþróttasálfræði.  

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á afreksíþróttafólki í Nýja-Sjálandi sýndu fram á 

að almennt séð væri viðhorf þeirra til íþróttasálfræði jákvætt. Þegar tekið var tillit til kyns og 

fyrri reynslu af íþróttasálfræðingum þá kom í ljós að konur höfðu almennt jákvæðara viðhorf 

og einnig jókst það ef einstaklingarnir höfðu áður notast við þessa þjónustu (Anderson, 

Hodge, Lavallee og Martin, 2004). Fleiri rannsóknir styðja almennt jákvætt viðhorf 

afreksíþróttafólks til íþróttasálfræði en einnig sýna rannsóknir fram á að karlar telji meiri 

skömm (stigma) vera í því að leita sér aðstoðar hjá sálfræðingum heldur en konur (Maimunah 

og Hashim, 2013; Martin, 2006).  

Mikilvægi faglærðra íþróttasálfræðinga var tekið saman í grein um Ólympíuleikana 

þar sem talið er að allt á þeim leikum sé frammistöðutengt sökum pressu og afleiðingum af 

því að sigra eða tapa. Því er starf íþróttasálfræðinga þar gríðarlega mikilvægt og hafa 

keppendur og þjálfarar greint frá því eftir leikana hversu jákvæð áhrif það hefur á bæði 

einstaklinga og lið að hafa sálfræðiþjónustu (McCann, 2008). 

Viðar Halldórsson, Ásgeir Helgason og Þórólfur Þórlindsson (2012) gerðu rannsókn á 

íslensku afreksíþróttafólki og var tilgangur hennar að skoða hvort munur væri á félags- og 

sálfræðilegum þáttum sem skipta máli þegar kemur að frammistöðu hjá þeim annars vegar og 

því íþróttafólki sem var ekki á afreksstigi hins vegar. Niðurstöður leyddu í ljós að íþróttafólk 

taldi að sálfræðilegir þættir myndu spila stærri þátt heldur en líkamlegir þegar kemur að 

mikilvægi þess að ná langt í íþróttum. Afreksíþróttafólkið var líklegra en 

samanburðarhópurinn til að velja skuldbindingu sem lykilþátt í að ná árangri en báðir hópar 

völdu einnig hugarfar og sjálfstraust fram yfir t.d. líkamlegan styrk. Afreksíþróttafólkið 
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skoraði hærra á flestum sálfræðilegum þáttum og er því hægt að áætla að þeir þættir spili 

mikið inn í árangri íþróttafólks (Halldorsson, Helgason og Thorlindsson, 2012). Af 

rannsóknum að dæma þá virðist viðhorf afreksíþróttafólks til sálfræðiþjónustu ekki vera 

vandamál. Því er nauðsynlegt að skoða umhverfið í kringum afreksíþróttafólkið og hvernig 

viðhorf til sálfræðilþjónustu er í kringum það.  

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands er landssamband þrjátíu og tveggja sérsambanda 

en þau eru mynduð um hverja íþróttagrein fyrir sig og eru landsamtök allra héraðssambanda. 

Einungis er heimilt að vera með eitt sérsamband fyrir hverja íþróttagrein og eru þau æðsti 

aðilinn hjá ÍSÍ um fræðileg málefni þeirra íþróttagreina (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 

2015-a). Það er markmið íþróttahreyfingarinnar á Íslandi í heild sinni að eiga afreksíþróttafólk 

á heimsvísu og stuðla að því að hækka afreksstig íþrótta hér á landi. Mikilvægur þáttur í því er 

að bæta færni og hæfni þeirra sem að vinna með afreksíþróttafólkinu eða koma að 

afreksíþróttastarfinu á einn eða annan hátt. Afrekssjóður ÍSÍ úthlutar styrkjum til 

sérsambandanna og eru styrkveitingarnar með það að markmiði að styðja afreksíþróttafólk 

bæði í tengslum við fjárhag og einnig aðgengi að ráðgjöf og annarri þjónustu sem tengist 

afreksíþróttafólki og umhverfi þeirra (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2015-b). Ljóst er 

að sérsambönd gegna mikilvægu hlutverki í umhverfi afreksíþrótta og er því vert að skoða 

viðhorf þeirra til sálfræðilegra þátta og sálfræðinga í tengslum afreksíþróttafólk þeirra. 

 

Tilgangur og rannsóknarspurningar 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða viðhorf íslensku sérsambandanna til 

sálfræðiþjónstu fyrir afreksíþróttafólk. Þar að auki er skoðað aðgengi að sálfræðingum fyrir 

afreksíþróttafólk hér á landi. Í fyrsta lagi í hverju aðgengið er fólgið að sálfræðingum innan 

sérsambandanna og í öðru lagi hversu gott aðgengið er að sálfræðingum sem sérhæfa sig í að 

starfa með afreksíþróttafólki á Íslandi að mati sérsambandanna. Jafnframt verður reynt að 
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varpa ljósi á það hvað vantar upp á til þess að hægt sé að stuðla að bættri sálfræðiþjónustu 

fyrir afreksíþróttafólk á Íslandi. 

 Rannsóknarspurningarnar sem leitast er við að svara eru:  

1. Hvert er viðhorf sérsambanda innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands til sálfræðilegra 

þátta og sálfræðinga í tengslum við afreksíþróttafólk þeirra?  

2. Hvað þarf að bæta til að auka samstarf sérsambandanna við sálfræðinga?  

3. Hvernig er aðgengið að sálfræðingum sem sérhæfa sig í að vinna með íþróttafólki að mati 

sérsambandanna?  

 

Aðferð 

Í þessari rannsókn var notast við spurningakönnun sem send var út á netinu. 

Spurningakönnunin innihélt þrjár lokaðar spurningar og sjö opnar spurningar. Því er 

rannsóknaraðferðin að mestu leyti eigindleg. Ákveðið var að hafa opnar spurningar til þess að 

fá fram meiri dýpt í svörin sem gæti endurspeglað viðhorf þátttakenda betur.  

 

Þátttakendur  

Þýðið í rannsókninni voru öll þrjátíu og tvö sérsamböndin undir Íþrótta- og 

Ólympíusambandi Íslands og haft var samband við hvert þeirra. Í þeim sérsamböndum þar 

sem starfsmenn eru starfandi var spurningarkönnunin send á framkvæmdastjóra sambandsins, 

að öðru leyti var hún send á formenn sambandanna. Af þeim þrjátíu og tveimur samböndum 

sem könnunin var send á voru átta sérsambönd sem svöruðu henni. Algjör nafnleynd var við 

gerð rannsóknarinnar, þar að auki var ekki spurt út í tegund íþrótta né stærð sérsambandanna 

og því ekki hægt að rekja svör þátttakenda til ákveðinna sérsambanda. Í framhaldi verða 

sérsamböndin skilgreind með númerum frá Sérsambandi 1 til Sérsambands 8. 
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Mælitæki 

Spurningarkönnunin var gerð af rannsakenda sjálfum og var hún byggð upp á 

fræðilegum grunni líkt og öðrum rannsóknum á viðhorfi til íþróttasálfræðiþjónustu. Við gerð 

spurninganna var haft það að markmiði að reyna að ná fram sem bestri mynd af viðhorfum 

sérsambandanna. Þegar spurningarlisti var að mestu tilbúinn var hann sendur á starfsmenn á 

afrekssviði ÍSÍ. Spurningarlistinn var yfirfarinn af tveimur starfsmönnum og voru spurningar 

uppfærðar eftir ábendingum frá þeim. Spurningarnar voru eftirfarandi:  

1. Eru íþróttagreinar ykkar sérsambands að mestu leyti hópíþróttir eða einstaklingsíþróttir?  

2. Er sérsambandið í markvissu samstarfi við sálfræðing/a í tengslum við afreksíþróttafólk 

ykkar?  

3. Ef svo er, hversu mikið er samstarfið og við hvaða aðstæður er helst notast við starf 

sálfræðinga?  

4. Ef vantar upp á samstarf við sálfræðinga í ykkar sérsambandi, hverjar teljið þið vera 

ástæðurnar á bakvið það? Hvað þarf að bæta til þess að geta aukið samstarfið?  

5. Er það í afreksstefnu sérsambandsins að auka markvisst samstarf við sálfræðing/a, ef svo er 

hvernig er stefnt að því að ná því markmiði?  

6. Í hversu miklum forgangi eru þær aðgerðir? Hvert er viðhorf ykkar til sálfræðilegra þátta í 

tengslum við afreksíþróttafólk?  

7. Í hverju er aðgengi afreksíþróttafólks ykkar að sálfræðingum fólgið?  

8. Hversu gott aðgengi teljið þið vera á Íslandi að sálfræðingum sem sérhæfa sig í starfi með 

íþróttafólki?  

9. Veljið 3 af eftirfarandi aðilum sem gætu verið í fagteymi afreksíþróttfólksins og raðið eftir 

mikilvægi að ykkar mati. Setjið tölurnar frá 1-3 þar sem að 1 er mikilvægast. Valmöguleikar 

voru næringarfræðingur, kírópraktor, sálfræðingur, sjúkraþjálfari, læknri og nuddari.   
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10. Hver er framtíðarsýn ykkar þegar kemur að samstarfi við sálfræðinga og ykkar 

afreksíþróttafólk? 

 

Framkvæmd 

Framkvæmd rannsóknarinnar var í samstarfi við Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands 

og send var tilkynning á Persónuvernd. Eftir að spurningarlistinn var fullkláraður voru 

spurningar settar upp á vefsíðunni Survey Monkey sem bauð upp á það að þátttakendur gátu 

svarað könnuninni nafnlaust á netinu og hafði einungis rannsakandi aðgang að svörunum. 

Rannsakandi sendi slóð á spurningakönnunina ásamt þátttökubréfi sem sjá má í viðauka til 

starfsmanna á afrekssviði ÍSÍ. Þar á eftir sendu starfsmenn ÍSÍ á öll sérsamböndin þar sem 

þátttakendur voru beðnir um að svara tíu spurningum um sálfræðilega þætti og 

sálfræðiþjónustu í tenglsum við afreksíþróttafólk þeirra.   

 

Niðurstöður 
 

Hér er gert grein fyrir helstu niðurstöðum úr spurningarkönnuninni. Byrjað verður á að 

greina frá lokuðum spurningum og þar á eftir verður farið yfir niðurstöður úr opnu 

spurningunum þar sem viðhorf sérsambandanna, ásamt nýtingu og aðgengi að 

sálfræðiþjónustu út frá sjónarhorni sérsambandanna, er tekið saman. 

Þátttakendur greindu frá því hvort að íþróttir undir þeirra sérsambandi væru að mestu 

leyti hópíþróttir eða einstaklingsíþróttir. Af þeim átta sérsamböndum sem svöruðu könnuninni 

voru 50% að mestu með hópíþróttir og 50% með einstaklingsíþróttir. Þegar spurt var að því 

hvort að sambandið væri í markvissu samstarfi við sálfræðing í tengslum við afreksíþróttafólk 

þeirra eða ekki kom í ljós að fleiri voru í markvissu samstarfi eða 62.5%. Þar af leiðandi voru 

37.5% af samböndunum ekki í markvissu samstarfi við sálfræðing.  
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Viðhorf 

Samböndin voru einróma um jákvætt viðhorf gagnvart sálfræðilegum þáttum og 

þjónustu í tengslum við afreksíþróttafólk. Jafnframt voru sálfræðingar taldir nauðsynlegir og 

gegna mjög mikilvægu hlutverki, líkt og Sérsamband 5 svaraði: “Við teljum það gríðarlega 

mikilvægann hlut og vonum að með tímanum aukist fjármagn svo við getum haft alla í 

landsliðum í stöðugu sambandi við íþróttasálfræðing.” Einnig kom fram að þrátt fyrir að 

viðhorf sambandsins væri jákvætt væru ekki allir þjálfarar á sama máli, líkt og þátttakandi hjá 

Sérsambandi 3 greindi frá: “Við teljum sálfræðilegan þátt mikilvægan í starfi okkar með 

afreksíþróttafólk og liðin. Þó eru sumir þjálfarar ekki endilega á því að fá sálfræðing til að tala 

við sitt lið.”  

Í spurningarkönnunninni var ein spurning þar sem að sérsamböndin voru beðin um að 

huga að forgangsröðun í fagteymi afreksíþróttafólksins. Gefið var upp sex aðliða sem að gætu 

verið í fagteyminu en þeir voru næringarfræðingur, kírópraktor, sálfræðingur, sjúkraþjálfari, 

læknir og nuddari. Sérsamböndin voru síðan beðin um að velja þrjá aðila sem þau töldu gegna 

mikilvægu hlutverki í fagteyminu og raða þeim síðan upp eftir forgangsröðun. Allir 

þátttakendur völdu sálfræðinga í efstu þrjú sætin, þar að auki voru þeir settir númer tvö í 

forgangsröðuninni í öllum tilfellum nema einu. Í eitt skipti var sálfræðingur settur í sæti 

númer þrjú. Í sex tilfellum var sjúkraþjálfari settur á undan sálfræðing í forgangsröðuninni, en 

læknir og nuddari í eitt skipti hvor.  

 

Aðgengi 

Aðgengi að sálfræðiþjónustu á Íslandi var metið með tveimur spurningum. Í fyrsta lagi 

var spurt í hverju aðgengið að sálfræðingum væri fólgið innan sambandsins þegar kæmi að 

afreksíþróttafólki þeirra. Þær niðurstöður voru gríðarlega mismunandi og augljóst að aðkoma 

sálfræðinga er mismunandi eftir sérsamböndum en meðal annars var notast við hópavinnu eða 
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viðstalstíma sálfræðinga, líkt og Sérsamband 5 greindi frá: “Þau fá að hitta sálfræðing að 

jafnaði 3x fyrir stórmót. Sálfræðingur talar við íþróttafólkið í hópum í flestum tilfellum en í 

einstaka tilfellum geta þau leitað til hans og fengið að ræða við hann ein.” Afreksíþróttafólkið 

getur nálgast sálfræðinga í gegnum starfsfólk nokkura sérsambanda en hjá sumum er það 

þannig að afreksíþróttafólkið þarf að nálgast sálfræðiþjónustu sjálft eins og hjá Sérsambandi 

1: “Keppendur gera það á eigin forsendum” og Sérsambandi 4: “Þau leita sjálf til sálfræðinga 

þegar þau telja það henta.”  

Í öðru lagi var spurt um hversu gott aðgengi þau telja vera að sálfræðingum á Íslandi 

sem sérhæfa sig í starfi með íþróttafólki. Flestir voru á sama máli um að aðgengi væri ekki 

nógu gott, væri ekki nægilega sýnilegt og þyrfti stórlega að bæta líkt og Sérsamband 5 segir 

frá: “Ekki nógu mikið og erfitt að finna hverjir taka slíkt að sér. Þeir sem að taka verkefnin að 

sér eru mjög uppteknir í mörgu öðru og erfitt að fá tíma hjá þeim.” Þó voru nokkrir sem töldu 

það ágætt og fara batnandi með fjölgun sálfræðinga, enn aðrir höfðu ekki látið reyna á það.  

 

Ábótavant 

Þegar spurt var um hvort það vantaði upp á samstarf sambandsins við sálfræðinga, 

hverjar ástæðurnar á bakvið það væru og hvað það væri sem þyrfti til þess að bæta það, voru 

flestir á því máli að fjáhagslegar ástæður væru að baki þess og þyrfti sambandið aukið 

fjármagn til þess að bæta samstarfið. Einnig taldi Sérsamband 3 að bætt aðgengi að 

sálfræðingum væri nauðsynlegt: “Þarf að bæta aðgengi að sálfræðingum... Í dag er þetta meira 

maður þekki mann.. eða svo til.” Aðrir greindu frá því að athyglin hafi verið á aðra þætti en 

samband við sálfræðinga. 

Það var tvískipt hjá samböndunum hvort það væri í afreksstefnu þeirra að auka 

markvisst samstarf við sálfræðinga en um helmingur taldi það ekki vera á dagskrá. Aðrir 

sögðu það vera í afreksstefnu og þar að auki vera í forgangi að klára þau mál, meðal annars 
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hjá Sérsambandi 2: “Já, það er í afreksstefnunni og í forgangi að klára það.” Jafnframt var það 

á stefnu hjá sumum samböndum þrátt fyrir að vera ekki í forgangi að auka það líkt og 

Sérsamband 5 greinir frá: 

 

Þær aðgerðir eru ekki í forgangi en þær eru á stefnuskrá. Verið er að ljúka við 

afreksstefnu félagsins og að semja við fagteimi sambandsins. Ekki er markvisst verið að 

stefna að því að auka samstarfið en hann verður notaður fyrir stærstu mótin sem eru 

Evrópumót, heimsmeistaramót og Ólympíuleikar. 

 

Hjá Sérsambandi 6 spilaði inn í fjöldi afreksíþróttafólks hjá sambandinu hverju sinni: 

“Samstarf okkar við sálfræðinga er í samræmi við fjölda afreksíþróttamanna hjá sambandinu. 

Ef þeim fjölgar verður samstarfið við sálfræðinga meira.”  

 

Framtíðarsýn 

 Spurt var um hver framtíðarsýn sérsambandanna væri þegar kæmi að samstarfi við 

sálfræðinga. Í einhverjum tilfellum hafði það ekki verið rætt, meðal annars hjá Sérsambandi 

4: “Ekki verið mikið rætt eins og er.” Flestir voru þó á sama máli með að sjá fyrir sér meira 

og betra samstarf í framtíðinni eins og hjá Sérsambandi 5 er vilji fyrir því að sálfræðingar 

vinni með íþróttafólki þeirra yfir allt árið í framtíðinni: “Framtíðarsýn okkar er sú að 

sálfræðingur vinni markvisst og náið með okkar íþróttafólki yfir allt árið, ekki einungis stuttu 

fyrir mót og vinni markvisst og náið með landsliðsþjálfurum.” Fleiri sambönd voru á sama 

máli með að auka vægi sálfræðinga líkt og Sérsamband 2 segir: “Stór þáttur í okkar 

afreksstarfi. Verður hluti af starfsliði afrekshóps.” Hjá Sérsambandi 6 er framtíðarsýnin svo 

hljóðandi:  
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Við munum halda áfram okkar samstarfi við sálfræðing og aðra sem í okkar fagteymi 

eru s.s. sjúkraþjálfara og nuddara. Ef það fjölgar í afrekshónum þá verður vonandi hægt 

að sinna öllum. Ekki væri verra ef alþjóðlegir keppendur, fyrir utan afrekshópinn, hefðu 

líka aðgang að sálfræðingi. 

 

Að lokum telur Sérsamband 8 að sálfræðingar ættu að vera í fastri stöðu hjá hverju 

sérsambandi: “Fyrir sérsamband ætti að vera með sálfræðing í amk 50% starfi.” 

 

Umræður 
 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á viðhorf sérsambandanna innan ÍSÍ til 

sálfræðilegra þátta og sálfræðinga í tengslum við afreksíþróttafólk þeirra. Mikilvægt er að 

skoða umhverfið í kringum afreksíþróttafólkið og þá sem standa við bakið á þeim í ferlinu til 

að ná árangi í sinni íþrótt. Sérsamböndin hafa lítið verið skoðuð og eru því niðurstöður úr 

þessari rannsókn ný þekking við það sem þegar er vitað um viðhorf afreksíþróttafólks og 

annarra til sálfræðilegra þátta og sálfræðinga í íþróttaheiminum. Fyrsta rannsóknarspurningin 

var: Hvert er viðhorf sérsambanda innan Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands til 

sálfræðilegra þátta og sálfræðinga í tengslum við afreksíþróttafólk þeirra? Niðurstöðurnar 

voru mjög breytilegar frá einu sambandi til annars þrátt fyrir að meiri hlutinn hafði almennt 

jákvætt viðhorf til þessara þátta. Þær niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir á 

viðhorfi hjá afreksíþróttafólkinu sjálfu (Anderson o.fl., 2004; Halldorsson o.fl., 2012). 

Líkt og fyrri rannsóknir sýna fram á eru sálfræðilegir þættir eins og markmiðasetning, 

sjálfstraust og skynmyndaþjálfun mikilvægir þegar það kemur að því að ná árangi í íþróttum 

(Larsen og Engell, 2013; Post o.fl., 2012; Woodman og Hardy, 2003). Þar spila sálfræðingar 

stórt hlutverk sem og þegar afreksíþróttafólk glímir við andleg veikindi (McCann, 2008). 

Meiri hluti sérsambandanna var á sama máli með mikilvægi þessara þátta og aðkomu 
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sálfræðinga hjá afreksíþróttafólki. Líkt og kom fram í niðurstöðum á núverandi rannsókn 

töldu öll sérsambönd Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands að sálfræðingar væru meðal þeirra 

þriggja mikilvægustu í fagteymi afreksíþróttafólksins. Í sjö af átta tilfellum var sálfræðingur 

settur númer tvö í forgangsröðuninni. Ekki virtist vera munur á viðhorfum eftir því hvort að 

íþróttir innan sérsambandanna væru einstaklings- eða hópíþróttir.  

Önnur rannsóknarspurningin var: Hvað þarf að bæta til að auka samstarf 

sérsambandanna við sálfræðinga? Nokkur sérsambönd greindu frá því að til þess að geta 

aukið markvisst samstarf við sálfræðinga þyrfti félagið aukið fjármagn og eru þær niðurstöður 

í samræmi við rannsókn sem gerð var á íþróttasálfræðiþjónustu í enskum fótbolta. Í þeirri 

rannsókn kom í ljós að skortur á fjármagni væri helsta ástæða þess að það vantaði upp á 

samstarf við sálfræðinga (Pain og Harwood, 2004). Jafnframt væri áhugavert að skoða stærð 

sérsambandanna og þar af leiðandi hvort að stærðin hafi áhrif á fjármagn sérsambandanna til 

þess að nýta í sálfræðiþjónustu. Í samfélaginu í dag er það nánast undantekningarlaust að það 

sé aukið fjármagn sem upp á vantar. Því er áhugavert að skoða nánar hvort forgangsröðun 

aðgerða hjá sérsamböndunum hafi eitthvað að segja en eins og áður kom fram þá telja flest 

sérsambönd forgangsatriði að hafa sjúkraþjálfara og sálfræðinga í fagteymi sínu.  

Þriðja rannsóknarspurningin var: Hvernig er aðgengið að sálfræðingum sem sérhæfa 

sig í að vinna með íþróttafólki að mati sérsambandanna? Aðgengið að sálfræðingum sem að 

sérhæfa sig í að vinna með afreksíþróttafólki á Íslandi virðist vera ábótavant út frá 

niðustöðum rannsóknarinnar. Mismunandi var þó eftir sérsamböndum hvernig þeim fannst 

aðgengið vera en sumir töldu það vera ágætt og fara batnandi með fjölgun sálfræðinga. 

Öðrum fannst þurfa að bæta aðgengið og nefndu að það væri ekki næginlega sýnilegt. Því er 

áhugavert að velta fyrir sér hvort að það vanti upp á fræðslu fyrir sérsambönd og sýnileika í 

sálfræðiþjónustu fyrir afreksíþróttafólk hér á landi. Líkt og Sérsamband 3 greindi frá þá sé 

aðgengið í raun ekki meira en maður þekki mann. Miðað við hversu mismunandi þessar 
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niðurstöður eru má álykta að sálfræðiþjónustan sé ekki mjög sýnileg öllum sérsamböndum og 

sé eitthvað sem þarf að bæta. Þessar niðurstöður eru í takt við niðurstöður úr rannsókn sem 

var gerð á sænskum fótboltaþjálfurum en þar kom í ljós að helsta ástæða þess að þeir leituðu 

ekki til íþróttasálfræðinga væri skortur á þekkingu og fræðslu. Þá kom einnig í ljós að það 

væri óskýrt fyrir þeim í hverju þjónusta íþróttasálfræðinga fælist (Johnson o.fl., 2011). 

Ákjósanlegt væri að sálfræðiþjónusta væri í það minnsta kynnt öllum sérsamböndum og stæði 

til boða, óháð því hvort sérsambandið myndi síðar kjósa samstarf við sálfræðinga.  

Ef borið er saman þau sambönd sem eru í markvissu samstarfi við sálfræðinga og þau 

sem eru það ekki má sjá á flestum þeim samböndum sem eru ekki í markvissu samstarfi við 

sálfræðinga að það er heldur ekki á stefnu þeirra að auka samstarfið. Þeirra afreksíþróttafólk 

þurfa að leita til sálfræðinga á eigin forsendum og framhaldið um samstarf við sálfræðinga 

hefur ekki mikið verið rætt. Þegar litið er til þeirra sérsambanda sem eru nú þegar í markvissu 

samstarfi við sálfræðinga er það á stefnu hjá meiri hlutanum að auka samstarfið enn frekar 

eða í það minnsta að halda í þá þjónustu sem fyrir er og vonandi auka hana með fjölgun 

afreksíþróttafólks innan þeirra sérsambands. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 

Anderson, Hodge, Lavallee og Martin (2004) um viðhorf afreksíþróttafólks til 

sálfræðiþjónustu. Í þeirri rannsókn kom í ljós að afreksíþróttafólk sem að hafði þegar nýtt sér 

sálfræðiþjónustu væri líklegra til þess að hafa jákvætt viðhorf gagnvart þessum þáttum og þar 

að auki líklegra til að nýta sér þessa þjónustu. Af þessu væri hægt að álykta að starf 

sálfræðinga með afreksíþróttafólki skili sér í það minnsta að einhverju leyti vel. Af hverju það 

er ekki á áætlun þeirra sem að hafa hingað til ekki nýtt sér þessa þjónustu er erfitt að segja til 

um þó gæti stærð sambandsins og fjármagn haft mikið að segja. Svo er spurning hvort það 

gæti ekki einnig verið skortur á reynslu og fræðslu um mikilvægi sálfræðilegra þátta í 

afreksíþróttum og þjónustu sálfræðinga? 



	  
	  

AFREKSÍÞRÓTTAFÓLK OG SÁLFRÆÐIÞJÓNUSTA Á ÍSLANDI                                   27 
 
	  

Áhugavert væri að skoða frekar viðhorf þeirra sem eru í kringum afreksíþróttafólkið 

líkt og foreldra og þjálfara. Eins og Sérsamband 3 greindi frá voru þjálfarar ekki endilega 

tilbúnir til þess að fá sálfræðing til að tala við sitt lið. Þetta er ekki í samræmi við fyrrgreinda 

rannsókn þar sem tekið var saman mikilvægi faglærðra íþróttasálfræðinga á 

Ólympíuleikunum. Þar töldu bæði keppendur og þjálfarar að það hefði mjög jákvæð áhrif á 

bæði einstaklinga og lið að vera í samstarfi við sálfræðing (McCann, 2008). 

Núverandi rannsókn gefur innsýn inn í mismunandi sjónarhorn sérsambandanna á 

sálfræðilegum þáttum og sálfræðiþjónustu fyrir afreksíþróttafólk á Íslandi. Hægt er að 

hagnýta þessar niðurstöður í nánari rannsóknir á samstarfi sálfræðinga við sérsamböndin og 

finna lausn á því hvernig er hægt að gera þessa þjónustu aðgengilegri fyrir íslenskt 

afreksíþróttafólk. Áhugvert væri að gera ítarlegri rannsókn þar sem að samstarf allra 

sérsambandanna við sálfræðinga er kannað ásamt því að taka til greina stærð og fjárhagsstöðu 

þeirra. Auk þess væri rannsókn á aðgengi að sálfræðingum og nýtingu afreksíþróttafólks á 

þjónustunni hér á landi áhugaverð. Niðurstöður úr þessari rannsókn benda til þess að sýnileiki 

sálfræðinga á þessu sviði sé ekki mikill og virðist vera þörf á aukinni fræðslu um sálfræðileg 

málefni og þá þjónustu sem er í boði fyrir afreksíþróttafólk á Íslandi.  
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Viðauki 
 

Þátttökubréf 

Sérsambönd Íþrótta- og ólympíusambands Íslands og samstarf sálfræðinga við afreksíþróttafólk 

þeirra 

Þetta bréf er sent út í tengslum við rannsókn á viðhorfi til sálfræðilegra þátta í tengslum við 

afreksíþróttafólk. Hlutverk sálfræðinnar í íþróttum hefur aukist gríðarlega mikið í íþróttahreyfingunni 

og ekki að ástæðulausu þar sem að rannsóknir sýna ítrekað fram á mikilvægi hennar. Auk þess að 

skoða viðhorf afreksíþróttafólksins um sálfræðilega þætti er mikilvægt að skoða viðhorf allra sem að 

vinna með íþróttafólkinu.  

Könnunin er gerð í samstarfi við ÍSÍ en úrvinnsla gagnanna verður unnin af undirritaðri, 

rannsóknin er partur af lokaverkefni í sálfræði við Háskólann á Akureyri. Spurt verður um álit ykkar, 

viðhorf og samstarf við sálfræðinga í tengslum við afreksíþróttafólk. Þeir sálfræðilegu þættir sem átt er 

við eru bæði þeir sem undirbúa afreksíþróttafólk og efla frammistöðu þeirra með t.d. 

markmiðssetningu, kvíðastjórnun, notkun skynmynda og uppbyggingu sjálfstrausts. Einnig eiga þar 

við andleg veikindi og erfiðleikar eftir meiðsli svo eitthvað sé nefnt. Þegar átt er við sálfræðinga þá er 

verið að vísa til fullmenntaðra einstaklinga með sálfræðiréttindi. Afreksíþróttafólk er síðan skilgreint 

eftir stöðlum ÍSÍ og eru spurningarnar um það afreksíþróttafólk sem tilheyra ykkar sérsambandi.  

 Í eftirfarandi rannsókn verður gætt algerrar nafnleyndar og trúnaðar. Upplýsingar sem fengnar 

eru í þessari rannsókn verða aðeins unnin af rannsakenda sjálfum og verða gögnin ekki rekjanleg til 

ákveðinna sérsambanda. Til þess að taka þátt er farið inn á slóðina hér að neðan, en könnunin ætti 

einungis að taka um það bil 15 mínútur. 
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