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 2 

 Útdráttur 

Framkvæmdar voru tvær rannsóknir til að skoða keppnisskap og hvernig hegðun þjálfara 

hefur áhrif á það. Tilgangur fyrri rannsóknar var að sjá hvort að munur kæmi fram á 

keppnisskapi hjá strákum og stelpum og hvort að tvær tegundir þjálfara, aðalþjálfari og 

aðstoðarþjálfari, hefðu áhrif á keppnisskap barna með hegðun sinni. Fylgst var með 

strákum og stelpum spila handboltaleiki og tíðni hegðunar sem felst undir keppnisskap 

var talin. Helstu niðurstöður voru þær að strákar sýna meiri keppnisskap en stelpur og 

þeir sýna oftar neikvæða hegðun en jákvæða. Ekki kom fram munur á jákvæðri og 

neikvæðri hegðun hjá stelpum. Áhrif þjálfara á keppnisskap mátti helst sjá að neikvæð 

hegðun var mest hjá strákum þegar aðstoðarþjálfari stjórnaði æfingu. 

 Í seinni rannsókninni voru búin til tvö myndbönd þar sem stelpur spiluðu 

handboltaleik. Þjálfari stjórnaði leiknum og á öðru myndbandinu var hann hvetjandi en á 

hinu var hann hvetjandi og með leiðbeiningar til leikmanna. Myndböndin voru síðan sýnd 

tíu foreldrum og tíu þjálfurum barna og þau síðan látin svara lista með 18 staðhæfingum 

um keppnishegðun barnanna til að sjá hvort að fólk sæi mun á hegðun í handboltaleik út 

frá hegðun þjálfara. Helstu niðurstöður voru þær að hvorki þjálfarar né foreldrar sáu mun 

á keppnishegðun barnanna eftir hegðun þjálfara á myndbandinu. Munur kom þó fram 

þegar þjálfari var hvetjandi og með leiðbeiningar en þá fannst þjálfurum koma fram meiri 

keppnisskap en foreldrum. Þegar staðhæfingar listans voru skoðaðar kom í ljós að 

þjálfarar og foreldrar meta mismunandi staðhæfingar hærra sem gefur til kynna að þau 

taka eftir mismunandi atriðum í keppnishegðun barna.  
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Tvær rannsóknir voru framkvæmdar og var markmið fyrri rannsóknarinnar að athuga 

keppnisskap barna í handbolta og hvort að aðalþjálfari og aðstoðarþjálfari geta haft áhrif 

á keppnisskap með hegðun sinni. Jákvætt og neikvætt keppnisskap var skilgreint og 

fylgst bæði með strákum og stelpum spila handboltaleiki. Fylgst var með öllum 

leikmönnum inni á vellinum og í hvert skipti sem hegðun sem einkenndi keppnisskap 

kom fram var það skráð. Athugað var hvort að fram kæmi einhver kynjamunur í 

keppnisskapi. 

 Einnig var athugað hvernig aðalþjálfari og aðstoðarþjálfari hafa áhrif á 

keppnisskap og hvort að kynjamunur á keppnisskapi kæmi fram milli þjálfaranna. Fyrst 

var gerð forathugun þar sem skráð var niður hegðun aðalþjálfara og aðstoðarþjálfara hjá 

börnum. Þar kom í ljós að það sem er líkt með þessum þjálfurum, báðir eru hvetjandi en 

aðstoðarþjálfarar gefa færri leiðbeiningar og stoppa síður leik eða athafnir barnanna 

meðan á leik stendur til að leiðbeina þeim, benda á aðra möguleika í leiknum eða leiðrétta 

það sem þau gera vitlaust. Á þeim aldri þar sem mótun á hugmyndum og siðferðisþroska 

fer fram er það einmitt mikilvægt að geta leiðbeint þeim, því annars læra þau ekki 

viðeigandi hegðun. Aðstoðarþjálfarar skipta sér minna af börnunum og gæti því verið að 

minni virðing sé borin fyrir þeim og börnin reyna að komast upp með hegðun sem 

aðalþjálfari myndi ekki leyfa. Fylgst var leikjum barna, bæði hjá aðalþjálfara sem fékk 

þau fyrirmæli að hann ætti að vera hvetjandi og með leiðbeiningar og aðstoðarþjálfara 

sem fékk þau fyrirmæli að hann ætti að vera hvetjandi.  

 Í seinni rannsókninni var einungis verið að athuga áhrif hegðunar aðalþjálfara á 

keppnisskap barna. Þar voru gerð tvö myndbönd sem voru sýnd þjálfurum barna og 

foreldrum til að athuga hvort að þessir tveir hópar sæju mun á hegðun barna í 
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handboltaleik eftir því hvernig þjálfari hagaði sér. Á öðru myndbandinu var þjálfarinn 

einungis hvetjandi en á hinu var hann bæði hvetjandi og með leiðbeiningar. Með þessu 

viar verið að athuga hvort að aðalþjálfari hefði sjáanleg áhrif á hegðun og hvort að 

foreldrar og þjálfarar sjá mismunandi hliðar á keppnisskapi barna.    

 

1. Keppnisskap 

Í grein Janusar F. Guðlaugssonar (2005) koma fram viðhorf og hugmyndir um  keppni 

barna. Þar segir hann meðal annars að keppni barna ætti að hafa þann tilgang að hvetja 

þau til ástundunar og framfara og vera þroskandi skemmtun. Börn hafa gott af því að bera 

sig saman við jafnaldra sína en jafnframt að læra að vinna með öðrum í leik. Þau læra 

mikið af því að taka þátt, það er alltaf einhver sem tapar og einhver sem vinnur og 

mikilvægt fyrir þau að læra hvernig eigi að bregðast við útkomu leiksins. Fullorðnir hafa 

mikil áhrif á viðbrögð þeirra, foreldrar og þjálfarar mega ekki gleyma sér í hita leiksins 

og bregðast illa við tapi, því þá lærir barnið þá hegðun.   

 Samkvæmt Coulomb-Cabagno og Rascle (2006), sem hafa gert ýmsar rannsóknir 

á keppnishegðun í íþróttum, eru íþróttir félagslegar aðstæður sem hjálpa börnum að þróa 

siðferðiskennd sína og eiga stóran þátt í að móta siðferðisgildi eins og stuðning, 

heiðarlega framkomu, samábyrgð og samvinnu. Hegðun barna í íþróttum getur verið 

jákvæð og endurspeglað þætti eins og góð samskipti við liðsfélaga, andstæðinga, dómara 

og þjálfara og virðing fyrir reglum leiksins. Börn geta þó einnig lært neikvæða hegðun í 

íþróttum og keppnisíþróttir geta haft neikvæð áhrif á skapgerð, þveröfugt við það sem 

haldið er fram eins og til dæmis af Coulomb-Cabagno og Rascle hér að ofan. Hegðunin 

endurspeglar þá þætti eins og óvirðing gegn leikreglum, umhverfinu og öðrum sem taka 
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þátt í leiknum (LaVoi og Stellino, 2008). Íþróttir geta þá ýtt undir ófélagslega hegðun, 

ýgi og það koma fram siðferðisleg vandkvæði.  

 Jákvæð og neikvæð hegðun meðan á leik stendur getur verið hluti af 

keppnisskapi, sem hefur áhrif á frammistöðu og háttalag í leikjum. Þessar hliðar 

keppnisskapsins vinna saman og skapa persónuleika sem kemur fram í íþróttum því 

klisjan er sú að íþróttir byggi upp skapgerð. Sú skapgerð getur verið íþróttamannsleg þar 

sem leikmenn bera virðingu fyrir leiknum, leikreglum og öllum sem koma að leiknum 

eins og dómurum og andstæðingum (Vallerand, Deshaies, Cuerrier, Briere og Pelletier, 

1996). Skapgerðin getur þó verið þannig að stefnan er tekin á sigur og virðing fyrir 

öðrum eða leiknum er ekki það sem skiptir máli.   

 Einn af mikilvægum þáttum keppnisskaps er að finna jafnvægi á milli sigurvilja 

og frammistöðu. Allir vilja sigra en það er misjafnt eftir fólki hversu mikið það er tilbúið 

að leggja á sig til þess. Þeir sem hafa mikið keppnisskap leggja sig alla fram til að vinna 

sem getur verið ágætt ef keppnisskapið leiðir til þess að þeir leggi sig meira fram í 

leiknum, séu hvetjandi og spili betur vegna þess að þeir ná að drífa sig áfram á eigin 

sigurvilja. Þetta getur haft þau áhrif að frammistaða hvers og eins sem og liðsins verður 

betri þannig að afleiðingar keppnisskapsins eru góðar. Þetta er þó ekki alltaf raunin því að 

keppnisskapi fylgir oft slæm hegðun og fólk, nánast blindað af sigurvilja, meiðir 

andstæðinga til að vinna eða öskrar og skammast í liðsfélögum eða dómurum þegar illa 

gengur. Þetta viðmót leiðir ekkert endilega til betri frammistöðu og dregur jafnvel úr 

árangri liðsins. Keppnisskap hefur því mikið að segja um það hvort liðið vinnur eða tapar 

(Ryska, 2003). Í keppnisíþróttum er leikmaður hluti af liði og hegðun hans hefur ekki 

bara áhrif á hann sjálfan heldur alla í kringum hann. Góð hegðun smitar út frá sér og aðrir 
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leikmenn tileinka sér sömu viðhorf og markmið en slæm hegðun gerir það einnig, hún 

dregur úr leikgleði og frammistöðu liðsins.  

 

2. Birtingarmynd keppnisskaps 

Keppnisskap getur verið mismunandi eftir hverjum og einum, sumir hafa mikið 

keppnisskap en aðrir  lítið. Það sem skiptir máli er þó birtingarmynd keppnisskapsins en 

ekki magnið. Fólk getur haft mikið keppnisskap og sýnt það uppbyggilega eins og 

drenglyndi og hvatning meðan á leik stendur. Svo gæti annar sem teldist einnig með 

mikið keppnisskap sýnt verri hliðar og öskrað til dæmis á liðsfélaga þegar illa gengur. 

Hver og einn hefur sínar aðferðir til að halda uppi stemmingu eða æsingi hjá sjálfum sér 

meðan á leik stendur og kemur það fram í misjafnri hegðun sem hefur misgóðar 

afleiðingar á frammistöðu og liðsfélaga.  

 

2.1 Ýgi sem birtingarmynd keppnisskaps. Almenn skilgreining á ýgi eða árásargirni 

felst í ætlun til að meiða aðra annaðhvort líkamlega eða andlega. Engin ein skilgreining 

er til á ýgi innan íþróttasálfræðinnar þó grundvöllur þeirra sé sá sami, ýgi er hegðun sem 

brýtur reglur tilekins leiks með þá ætlun að meiða aðra annaðhvort líkamlega eða sálrænt 

(Tenenbaum, Stewart, Singer og Duda, 1996).  

 Samkvæmt Husman og Silva (1984) er ýgi í íþróttum yfirleitt skipt í tvennt og er 

sú skipting byggð á mun á styrkingu fyrir meiðandi aðgerðinni. Ef tiltekin aðgerð er 

framkvæmd einungis með þann tilgang að meiða einhvern og styrkingin sem viðheldur 

hegðuninni er aðeins að meiða eða sjá einhvern meiðast kallast það ögrandi árásargirni 

(hostile aggression). Ef hegðunin er aftur á móti framkvæmd og styrkingin er sú að öðlast 
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einhvers konar forskot eða yfirburði yfir andstæðingnum frekar en að valda einhverjum 

skaða kallast það markháð árásargirni (instrumental aggression). Þó ber að hafa í huga að 

hvorug aðgerðanna er viðurkennd í reglum íþrótta vegna þess að þær valda einhverjum 

skaða (Conroy, Silva, Newcomer, Walker og Johnson, 2001). 

 Íþróttir hjálpa til við að þróa siðgæðisvitund, stuðning við aðra, drengilega 

framkomu, samstöðu og samvinnu en þó er árásargirni að einhverju leyti samþykkt í 

íþróttum þó það sé ekki gert af samfélaginu. Ýgi í íþróttum virðist vera tengt við 

keppnisskap, það er auðvelt að gleyma sér þegar keppni er í fullum gangi og maður 

leggur sig allan fram (Coulomb-Cabagno og Rascle, 2006). Markháða árásargirni er oft 

viðurkennd sem hlið af keppnisskapi í tilteknum aðstæðum og talin hluti af íþróttinni þó 

hún brjóti gegn leikreglum. Til dæmis er þekkt í handbolta að brjóta á leikmanni til að 

reyna að láta tímann renna út til þess að andstæðingurinn nái ekki að skjóta á markið. 

Markmiðið er þá ekki að meiða neinn heldur að ná fram sigri. Það er því einhvers konar 

almennt samþykki að þessi hegðun viðgangist og sé jafnvel hluti af 

persónuleikaeinkennum þeirra með mikið keppnisskap (Butcher og Schneider, 2001). 

 

2.2 Árásargirni eða ákveðni Samkvæmt Husman og Silva (1984) getur það verið 

vandasamt að reyna að greina á milli hvað teljist til keppnisskaps og hvað ekki. Í 

keppnisíþróttum, sérstaklega þegar mikið er um pústra og snertingar, er oft erfitt að 

greina á milli árásargirni og ákveðni (assertive behavior). Ákveðin hegðun er kröftug 

hegðun sem beinist að einhverju tilteknu en ekki með það markmið að skaða. Sú hegðun 

hefur ekki sama meiðandi ásetning og ýgi og er erfitt að greina þar á milli en hún leiðir 

oft til þess að aðrir meiðast þó það sé óviljaverk (Conroy, o.fl., 2001). Er þá ákveðni hluti 
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af keppnisskapi en árásargijörn hegðun ekki? Það er ekki til neinn sérstakur mælikvarði á 

það hvað telst sem keppnisskap og hvað ekki því margir þætti keppnisskaps eru ekki 

sjáanlegir heldur felast í huga og einbeitingu hvers og eins.  Við getum því sjaldan fullyrt 

um ætlun fyrir meiðandi hegðun en Sheldon og Aimar (2001) lögðu til að það að gera 

eitthvað sem gæti leitt til meiðsla annarra í íþróttum væri í raun það sama og að meiða 

aðra viljandi. Þeir taka þó fram að greinarmunur sé á því að ætla að meiða einhvern og að 

vera viljugur til þess að meiða en útkoman sé sú sama. Einhver meiðist, hvort sem það sé 

andlega eða líkamlega og í einstökum tilvikum er hægt túlka þessa meiðandi hegðun í 

leik sem ýgi, hvort sem að ætlun er að baki eða ekki.  

  

2.3 Kyn, viðhorf og keppnisskap. Birtingarmynd keppnisskaps getur verið mismunandi 

hjá stelpum og strákum. Það á bæði við um hvernig hegðunin kemur fram og hversu 

mikið af henni. Í þessari rannsókn er talið að strákar sýni meiri keppnisskap en stelpur og 

einnig er talið að strákar sýni frekar neikvæðari hegðun af keppnisskapi. Keppnisskap er 

að mörgu leyti tengt við árásargirni vegna þess að sú hegðun ásamt annarri neikvæðri 

hegðun vekur oft meiri athygli en jákvæð hegðun. Árásargirni þykir vera karlmannlegur 

eiginleiki og óviðeigandi fyrir stelpur að sýna þess konar hegðun.  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að strákar eru oftar en stelpur í aðstæðum þar sem er 

stór hópur og fram kemur keppnisskap og þeir þurfa að vera ráðríkir til að ná athygli og 

koma sjálfum sér á framfæri. Þar má til dæmis nefna rannsóknir um samskipti barna eins 

og Leaper (1991) þar sem kom fram að strákar nota frekar skipanir, hótanir og monta sig 

og eru sjálfselskari en stelpur. Stelpur eru aftur á móti líklegri til að nota óákveðnari 

samskiptaleiðir þar sem þær taka tillit til annarra. Það gæti því útskýrt að einhverju leyti 
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munnlega hlið keppnisskaps sem var athuguð í þessarri rannsókn. Þar sem að strákar eru 

ákveðnari í samskiptum sínum í íþróttum kemur meira keppnisskap fram en hjá stelpum. 

Strákar eru óhræddir við að skammast hvor í öðrum og skipa fyrir meðan stelpurnar taka 

tillit hver til annnarrar og ættu þær því frekar að vera hvetjandi en að vera með skipanir.      

  Rannsóknir á viðhorfum kynjanna til hegðunar sem brýtur gegn reglum leiksins 

hafa sýnt að körlum þykir hún vera réttmætari en konum. Silva (1983) sýndi kvenkyns og 

karlkyns nemendum myndir af hegðun sem brýtur gegn reglum íþróttaleiks og karlar 

sögðu hana réttmætari en konur. Nýrri rannsóknir hafa sýnt fram á sömu niðurstöðu, 

strákar og fullorðnir menn sjá síður eitthvað athugavert við hegðun sem brýtur gegn 

reglum leiksins (Conroy, o.fl., 2001 og Tucker og Parks, 2001). Þessar niðurstöður benda 

þó aðeins til þess hvort að hegðun sem brýtur reglur sé talin réttmæt, en segir ekki til um 

raunverulega hegðun leikmannanna. Það er verið að mæla viðhorf en ekki bein mæling á 

hegðun. Erfitt er því að fullyrða um kynjamun í keppnisskapi þó viðhorf kynjanna séu 

mismunandi. Stelpur geta verið með keppnisskap þó þær sýni það ekki jafn mikið og 

strákar, mögulega vegna þess að þær eru óvanari að spila leiki í stórum hópum. Einnig 

eru utanaðkomandi þættir sem hafa áhrif og kannski mismikil áhrif á stráka og stelpur. 

 

2.4 Utanaðkomandi áhrif á keppnisskap. Þó að keppnisskap búi í hverjum og einum og 

hafi ýmsar birtingarmyndir eru margt sem getur haft áhrif á það og má þar nefna þjálfara, 

foreldra eða áhorfenda. Hvatning hefur áhrif á það hvernig fólk lítur á frammistöðu sína 

og hvort þeim þykir hún góð eða léleg. Þetta hefur áhrif á það hversu mikið keppnisskap 

okkar er og hvort við náum árangri (Miller, Robert og Ommundesn, 2005).   
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 Miller o.fl. (2005) vildu athuga hvernig skynjun ungra fótboltaleikmanna á 

hvatningu hefði áhrif á siðferðiskennd, skynjun á andrúmslofti og hvort að þeir teldu 

skaðandi hegðun leyfilega. Það sem kom í ljós var að ef þjálfari lagði mikla áherslu á að 

sigur tengdist það lægri siðferðiskennd leikmanna, aukinni óíþróttamannslegri framkomu 

og andrúmslofti sem samanstóð af siðferðislausri hegðun með áherslu á svindl í leikjum. 

Aukin áhersla á afburðarframmistöðu spáði fyrir um lægri siðferðiskennd og það að 

leikmenn telji skaðandi hegðun leyfilega. Aftur á móti ef þjálfari leggur áherslu á að gera 

sitt besta til að sigra sé það sem skiptir máli en ekki sigurinn sjálfur, sést það í þróaðri 

siðferðiskennd og betra andrúmslofti þar sem er minna um skaðlega hegðun og svindl.   

 Niðurstaða þeirra styður þá almennu hugmynd að þjálfarar eiga að vera hvetjandi 

og það sem skiptir máli er að gera sitt besta. Þar sem að þjálfarar eru einn af stærstu 

áhrifavöldum barna í íþróttum geta þeir með hegðun sinni haft góð eða slæm áhrif á 

þróun keppnisskaps og íþróttamannslegrar framkomu hjá börnum (Shields og 

Bredemeier, 1995). Þjálfarinn getur því haft áhrif á siðferðiskennd og frammistöðu 

leikmanna og þeir sýnt betra eða verra keppnisskap en þeir myndu annars gera.  

 Markmið rannsóknar Rascle og Coulomb (2003) var að skoða áhrif á 

hvatningarsamhengi (einstaklings- eða sameiginleg frammistaða) og markmiðasetningu 

(goal orientation) á sjáanlega árásargirni hjá ungum drengjum í handbolta. Sérstaða 

rannsóknarinnar er sú að þeir tengdu saman viðhorf til hegðunar og beina athugun, þeir 

lögðu fyrir spurningalista og tóku síðan upp myndbönd af handboltaleikjum sem þjálfaðir 

matsmenn horfðu á og mátu keppnishegðun leikmannanna.   

 Niðurstaða þeirra var að leikmenn sýndu meiri árásargirni þegar aðstæður skiptu 

máli fyrir sameiginlega frammistöðu liðsins, til dæmis að skora einu marki meira en 
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andstæðingurinn eða fá einu marki minna á sig. Þegar aðstæður skiptu einungis máli fyrir 

þá sjálfa, til dæmis til að verða markahæstur í leiknum, var árásargirni minni. Út frá þessu 

vilja þau draga þær ályktanir að það sé samvirkni milli hvatningar og markmiðs sem hafi 

áhrif á keppnishegðun. Hvatning og markmið eru því ekki óháð hvort öðru. Árásargirni 

var skipt niður í markháða og ögrandi árásargirni og myndi munnleg ýgi fallast undir að 

vera ögrandi. Það væri að móðga aðra, hóta öðrum, ruddaleg líkamstjáning og hrindingar 

gagnvart andstæðingum, dómurum, samherjum eða öðrum aðilum sem viðkoma leiknum. 

Þessi skilgreining þeirra á munnlegri ýgi samræmist þeirri sem er notuð er sem 

mælikvarði á neikvæðan hluta keppnisskaps í þessari rannsókn.    

  

3. Hvar læra börn hvernig þau eiga að hegða sér í íþróttum? 

3.1 Siðferðisrök. Íþróttir, eins og aðrar félagslegar aðstæður sem börn taka þátt í, eru 

umhverfi þar sem börn læra að meta aðstæður rétt eða rangt meðan þau eiga í 

samskiptum bæði við jafningja og fullorðna. Þegar hegðun barnanna er skoðuð er bæði 

hægt að skoða hvernig börn læra viðeigandi hegðun í íþrótttum en einnig hægt að leggja á 

áherslu á skynjun þeirra á hegðuninni bæði utan og innan íþróttarinnar. Mikið af fyrri 

rannsóknum hafa beinst að því að skilja hegðun barnanna út frá hegðun fullorðinna, til 

dæmis með því að útskýra það hvers vegna barn rífur kjaft við dómara í leik vegna þess 

að það sá einhvern fullorðinn gera það. Það útskýrir hvar hegðunin er lærð en útskýrir 

ekki hvort að barnið skilji hegðunina eða skilji hvers vegna hegðunin sé viðeigandi eða 

óviðeigandi í þessum aðstæðum (Stuart, 2003). Hegðun sem telst til keppnisskaps getur 

því komið fram hjá börnum vegna þess að þau hafa séð aðra gera hana og telja hana vera 

viðeigandi, ekki vegna þess að þeim sjálfum finnst hún vera rétt.  
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 Ýmsar rannsóknir í íþróttum beina athyglinni að siðferðisrökum (moral 

reasoning) með því að nota ímynduð siðferðismál til að meta hæfni barna til röksemda, 

það er að búa til sögur sem innihalda siðferðislegan vanda og spyrja börn hvernig þau 

myndu bregðast við. Þar má nefna rannsókn Bredemeier o.fl. (1986) þar sem þeir tengdu 

hæfni barna til röksemda við áhuga þeirra og þátttöku í snertiíþróttum og tilhneigingu til 

ýgi. Þeir bjuggu til ímynduð vandamál um heiðarleika og að meiða andstæðing og gáfu 

niðurstöður þeirra til kynna að þátttaka og áhugi á íþróttum með mikilli eða miðlungs 

snertingu spáði fyrir um minna þróuð siðferðisrök og meiri líkur til ýgi. Einnig kom í ljós 

að áhugi á íþróttum spáði betur fyrir um þroska til röksemda og árásarhneigðar en 

þátttaka í íþróttum. Það er því ekki nóg að vera bara þátttakandi, heldur er það áhuginn 

inni á vellinum sem rekur mann áfram og leiðir til neikvæðari hegðunar. Áhuginn eykur 

þá keppnisskapið. 

 Í rannsókn Stephen (1997) á stelpum níu til 14 ára sem æfa fótbolta voru lagðar 

fyrir þær aðstæður um að brjóta reglur, meiða andstæðing og ljúga að dómara og þær áttu 

að ímynda sér hvernig söguhetjan myndi bregðast við. Einnig áttu þær að meta hvatningu 

þjálfarans. Markmiðasetning þjálfara spáði fyrir um óheiðarleika leikmanna, þeir sem 

voru líklegastir til að svindla og haga sér óíþróttamannslega í leik sögðu að þjálfarar 

þeirra lögðu mikla áherslu á sigur. Þetta gefur til kynna hvernig hegðun og viðhorf 

þjálfara getur haft áhrif á siðferðisrök og hegðun barna. Frekari rannsóknir Stephens frá 

2001 á 11 til 16 ára körfuboltaleikmönnum um siðferðisleg vandkvæði í íþróttum gáfu til 

kynna að það sem spáir helst fyrir um tilhneigingu til ýgi er skynjun leikmanna á hegðun 

liðsfélaga í sömu aðstæðum og vilji þeirra til að meiða aðra út frá óskum þjálfara þeirra. 

Þjálfarar og liðsfélagar hafa því áhrif á keppnisskap og hvaða hegðun kemur fram. 
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3.2 Fyrirmyndir í íþróttum. Félagsnámskenning (social learning theory) Bandura 

(1977) er um hvernig börn læra og viðhalda hegðun með félagslegu ferlunum herminámi 

(modeling) og styrkingu. Kenningin veitir upplýsingar um hvernig börn læra árásargjarna 

og félagslega ábyrga hegðun. Mikilvægt atriði félagsnámsnálgunar er hlutverk annarra 

sem eru mikilvægir í okkar umhverfi (fullorðnir, þjálfarar og jafningjar) sem við getum 

hermt eftir og veita styrkingu fyrir viðeigandi og óviðeigandi hegðun (Stuart, 2003). Börn 

horfa á íþróttakappleiki og sjá hvað þykir vera æskileg hegðun og hvað ekki. Reynsla 

þeirra af leiknum og hvað gerist meðan á honum stendur kemur úr mörgum áttum. 

Áhorfendur, leikmenn, dómarar og þjálfarar taka allir virkan þátt í leiknum á einn eða 

annan hátt. Það sem börn læra af þessu er ekki einungis hvernig sé best að spila leikinn til 

að ná sem bestum árangri, heldur líka hvaða önnur hegðun kemur fram meðan á leiknum 

stendur, bæði á vellinum og í stúkunni þar sem áhorfendur fylgjast með og margir hverjir 

lifa sig innilega inní leikinn. Þetta mótar því keppnisskap þeirra. 

 Þegar horft er á kappleiki í liðsíþrótt eru refsingar fyrir óæskilega hegðun. Í 

handbolta er leikmönnum vikið af leikvelli í tvær mínútur sem gerir liði þeirra oft erfitt 

fyrir og einnig er hægt að dæma á þá vítakast og í körfubolta fá þeir villu og auðveld 

vítaköst. Refsingar eru í langflestum tilvika þegar einn leikmaður brýtur á öðrum 

leikmanni, stundum í þeim tilgangi að hindra hann í að skora, það er markháð árásargirni, 

en stundum er tilgangurinn einungis að meiða andstæðinginn, það er meiðandi 

árásargirni. Börnin læra að þau vilja ekki fá refsingu því þau gætu gert liði sínu erfiðara 

fyrir, til dæmis með því að vikið af leikvelli í handboltaleik, og reyna því yfirleitt að 

forðast það. Á vellinum kemur þó fram önnur hegðun sem er jafn neikvæð og líkamlegar 

árásir en sjaldnar refsað fyrir. Það eru illkvittin eða neikvæð samskipti inná vellinum, 
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munnleg ýgi sem getur verið á milli samherja eða andstæðinga, leikmanna og dómara eða 

jafnvel þjálfara og dómara. Síðan má ekki gleyma áhorfendum sem lifa sig af miklum 

krafti inní leikinn og skamma og öskra á nánast alla sem eru á vellinum, dómara, þjálfara, 

sitt eigið lið og andstæðingana (Wann, Carlson og Schrader, 1999). Börn læra þessi 

samskipti og hvernig þau fylgja íþróttinni og sjá að þetta er yfirleitt refsilaust. Þau taka 

þessi samskipti með sér í sinn eigin leik og mótar þannig keppnisskap þeirra. En ef þau 

læra svona neikvæða hegðun, þá ættu þau að læra þá jákvæðu líka. Að hvetja samherja 

sína áfram, fagna þegar vel gengur, biðja andstæðinga afsökunar á brotlegri hegðun eru 

allt athafnir sem börn geta tileinkað sér með því að horfa á aðra gera það eins og með 

neikvæða hegðun. Ef þessi hegðun er aftur á móti á undanhaldi hjá fyrirmyndum 

barnanna í hverri íþrótt, þá tileinka þau sér þetta neikvæða. Þau gera eins og fyrirmyndin. 

 

3.3 Samskipti við jafningja í bernsku. Hugmyndir eru um að börn læra viðeigandi 

hegðun og þrói siðferðisþroska út frá samskiptum við jafningja í bernsku. Það skiptir máli 

hvaða leiki þau spila og við hverja. Í miðbernsku taka þau ennþá þátt í ímyndunarleikjum 

en þá fara leikirnir þó að breytast og taka að innihalda reglur sem tengjast félagslegri 

hegðun. Um sjö til átta ára aldur fara reglurnar að skipta meira máli og skilgreina 

hlutverk hvers og eins í leiknum. Allir eiga að fylgja reglunum í leiknum sem hafa þann 

eiginleika að allir eru sammála um reglur og viðmið leiksins. Reglunum verður ekki 

breytt nema allir séu sammála um breytingarnar og fylgi þeim (Cole, Cole og Lightfoot, 

2005).  

 Gilligan (1982) útskýrði þróun siðferðislegra sjónarmiða og lagði til að 

kynjamunur væri á hugmyndum um réttlæti og umhyggju sem mætti rekja til reynslu úr 
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bernsku og þátttöku í mismunandi gerðum leikja í æsku. Gilligan lagði til að strákar læri 

röksemdir um réttlæti vegna þess að þeir spila keppnisleiki í stórum hópum, sem leiknir 

væru fyrir utan heimli þeirra, auknar líkur á fjölbreytni í aldri leikfélaga í hópum og fram 

kæmi ágreningur um samskipti og viðhorf til reglna og siðferðis. Stelpur læri hins vegar 

meginsjónarmiðið um að þær eigi að vera umhyggjusamar út frá leikjum sem eru leiknir 

heima og fara fram í nánum tveggja manna hópum (dyad) og hvetja til fóstrunar, 

umhyggju og samvinnu (Vaughter, Sadh og Vozzola, 1994).   

 Athugað hefur verið hvað hefur áhrif á val á leikjum, þar á meðal O-Brien og 

Huston (1985) sem athuguðu leikföng í herbergjum barna og lögðu fram að foreldrar 

hvetja börn til mismunandi leikja með leikföngunum sem þau gefa þeim. Strákar fá 

leikföng sem hvetja þá til leikja utandyra og burtu frá heimilinu eins og íþróttavörur og 

farartæki, en stelpur fá leikföng sem hvetja til leikja heima og innandyra eins og dúkkur. 

Lever (1976) fygldist með og tók viðtöl við 10 og 11 ára börn til að athuga í hvernig 

leikjum þau eru mest. Það sem kom fram var að strákar tóku frekar þátt í leikjum 

utandyra og í stórum hópum sem innihéldu stráka á mismunandi aldri. Stelpur voru frekar 

innandyra, í minni hópum og með öðrum á sama aldri. Athyglisvert er að stelpur spila 

frekar leiki sem taldi eru dæmigerðir strákaleikir heldur en strákar spili dæmigerða 

stelpuleiki. Það er auðveldara fyrir stelpur að fara út fyrir sitt eigið kyn og dæmigerða 

leiki heldur en stráka. 

 Keppnisskap má samkvæmt þessu sjónarhorni rekja til hópastærðar og samskipta 

sem börnin læra innan hópsins. Stærri hópar leiða til sterkra tilfinninga og samkeppni 

milli aðila innan hópsins og af því að strákar leika frekar saman í stórum hópum sýna þeir 

frekar keppnisskap en stelpur sem leika sér yfirleitt færri saman. Keppnin milli hópa eða 
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einhverra innan hópsins getur átt sér stað án þess að misbjóða öðrum sem taka þátt 

(Maccoby, 1990). Keppnisskap er því strákum eðlislægt vegna þess að þeir alast upp við 

þess konar samskipti við jafningja sína og sýna þeir því meira af því en stelpur.    

    

4. Markmið rannsóknar 

Framkvæmdar voru tvær aðskildar rannsóknir, markmið rannsóknar eitt var að athuga 

keppnisskap hjá börnum og sjá hvort að kynjamunur sé á jákvæðum og neikvæðum 

hliðum keppnisskaps. Það var gert með því að fylgjast með handboltaleikjum barna og 

skrá niður tíðni hegðunar sem felst undir keppnisskap. Neikvæð hlið keppnisskaps var 

skilgreind sem munnleg ýgi gagnvart öðrum eða líkamstjáning sem gaf til kynna 

óánægju. Jákvæða hliðin var að fagna með orðum eða líkamstjáningu. Einnig var athugað 

hvort að þjálfari hefði áhrif á keppnishegðun með því að hafa annaðhvort aðalþjálfara eða 

aðstoðarþjálfara sem stjórnaði. Aðalþjálfarinn var hvetjandi og með leiðbeiningar til 

leikmanna en aðstoðarþjálfari var bara hvetjandi.  

 Settar voru fram fimm tilgátur, fyrsta tilgáta er sú að strákar sýni almennt meiri 

keppnisskap (bæði jákvætt og neikvætt) en stelpur. Önnur tilgátan er að strákar sýna oftar 

neikvætt keppnisskap en jákvætt en stelpur sýna oftar jákvætt keppnisskap en neikvætt. 

Þriðja tilgátan er að strákar sýna oftar neikvæðara keppnisskap en stelpur og stelpur sýni 

oftar jákvæðara keppnisskap en strákar. Til að athuga samanburð á kynjum eftir tegund 

þjálfara voru settar fram fjórða tilgátan að strákar og stelpur sýna neikvæðara 

keppnisskap hjá aðstoðaþjálfara en aðalþjálfara og fimmta tilgátan að strákar og stelpur 

sýna jákvæðara keppnisskap hjá aðalþjálfara en hjá aðstoðarþjálfara. 
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 Í seinni rannsókninni var markmiðið það að athuga hvort að foreldrar og þjálfarar 

sæju mun á hegðun í handboltaleik barna eftir hegðun þjálfara. Tveir leikir voru settir upp 

þar sem aðalþjálfari var annaðhvort hvetjandi eða hvetjandi og með leiðbeiningar til 

leikmanna. Þar með á að athuga hvort að áhrif hegðunar þjálfara sæist á frammistöðu, 

keppnishegðun og gæði leiks hjá börnum. Settar voru fram þrjár tilgátur, fyrsta tilgátan er 

sú að þjálfarar meta gæði leiks hærri þegar þjálfari er bæði hvetjandi og með 

leiðbeiningar en þegar hann er bara hvetjandi og önnur tilgátan að foreldrar sjá ekki mun 

á hegðun eftir tegund þjálfara. Þriðja tilgátan er að mat þjálfara sé hærra en foreldra í 

báðum aðstæðum, það er hvort sem að þjálfari sé aðeins hvetjandi eða hvetjandi og með 

leiðbeiningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

Fyrri rannsókn 

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur í fyrri hluta rannsóknarinnar voru börn fædd 1999 og 2000 sem mættu á 

tvær handboltaæfingar hjá íþróttafélagi. Á fyrri æfinguna mættu 32 strákar og 21 stelpur. 

Á seinni æfinguna mættu 31 strákar og 22 stelpur. Foreldrar og forráðamenn barnanna 

fengu sent leyfisbréf þar sem þeir voru beðnir um að hafa samband við rannsakanda ef 

þeir væru á móti þátttöku barna sinna (sjá viðauka A).  

 

Mælitæki 

Í rannsókn eitt var gerð forathugun þar sem fylgst var með handboltaæfingum og 

handboltaleikjum barna og athugað hvaða hegðun einkennir keppnisskap. Einnig var 

athugað og skráð hvernig hegðun þjálfara er háttað meðan á æfingum og leikjum stendur. 

Þar var sérstaklega skoðað hvað einkennir hegðun aðalþjálfara og aðstoðarþjálfara út frá 

hvatningu. Tekin var fyrir tvenns konar hegðun barna, önnur jákvæð og hin neikvæð. 

Jákvæða hegðunin fól í sér hvatningu og að fagna og var skilgreind að fagna öðrum eða 

sjálfum sér með líkamstjáningu eða orðum, hvetja aðra hvort sem gengur illa eða vel. 

Neikvæð  hegðun var skilgreind sem að skamma aðra eða sjálfan sig, tuða í dómara eða 

þjálfara og grettur eða líkamstjáning sem gefa til kynna óánægju með frammistöðu sína 

eða annarra.  

 Rannsakandi horfði á handboltaleiki sem var átta mínútur hver og taldi og skráði 

niður fyrirframgreinda hegðun keppnisskaps í hvert sinn sem hún kom fram. Til dæmis 

þegar einhver skorar og fagnar með því að lyfta höndum upp í loft væri það skráð sem 
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jákvæð hegðun en einnig væri skráð þegar liðsfélagi hans segir við hann að þetta hafi 

verið vel gert. Tvenns konar hegðun sem kemur fram en bæði hluti af jákvæðu 

keppnisskapi. Fylgst var með öllum börnunum sem voru að spila og tíðni jákvæðrar og 

neikvæðrar hegðunar athuguð hjá öllum hópnum en ekki hjá einstökum leikmönnum. 

Athugaður var áreiðanleiki milli matsmanna þar sem matsmaður fygldist með sömu 

leikjum og rannsakandi og skráði niður hegðun. Matsmennirnir sáu ekki hvorn annan 

meðan á leikjunum stóð þannig að þeir gátu ekki séð hvenær hinn aðilinn skrifaði hjá sér 

upplýsingar. Skráð tíðni hegðunar milli matsmanns og rannsakanda var síðan borin 

saman samkvæmt aðferð sem má finna í Hall og Houten (1983). Sammæli var reiknað 

þannig að lægri talningunni var deilt með hærri talningunni og síðan margfaldað með 

100. Sammæli milli þeirra var á bilinu 81% til 93% og að meðaltali 86%. Ekki er hægt að 

segja til um hvort að matsmenn tóku eftir og skráðu sömu hegðunina heldur var athugað 

hvort að tíðni hegðunar sem þeir skráður niður væri sú sama.    

  

Rannsóknarsnið 

Frumbreytur í fyrri rannsókn voru tvær, annars vegar kyn (strákar og stelpur) og hins 

vegar tegund og hegðun þjálfara sem hafði tvö stig, aðstoðarþjálfari sem var hvetjandi og 

aðalþjálfari sem var hvetjandi og með leiðbeiningar. Fylgibreytan var keppnishegðun sem 

var annað hvort jákvæð eða neikvæð. Tilraunahópar voru tveir, strákar og stelpur og 

notast var bæði við millihópa- og innanhópasnið þar sem hóparnir tveir voru bornir 

saman en einnig borin saman hegðun innan hópanna.  
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Framkvæmd 

Í fyrri rannsókninni var fylgst með þátttakendum á handboltaæfingum þar sem kynin voru 

aðskilin þannig að fylgst var með tveimur æfingum hjá strákum með viku millibili og 

tveimur æfingum hjá stelpum einnig með viku millibili. Sömu þjálfarar voru á öllum 

æfingunum. Aðstoðarþjálfari stjórnaði fyrri æfingunni og fékk hann þau fyrirmæli að 

hann ætti að vera hvetjandi en ekki með neinar leiðbeiningar til barnanna til að hafa áhrif 

á gang leiksins. Hópnum var skipt í nokkur lið og sett upp þannig að þrír leikir voru 

spilaðir, átta mínútur hver leikur. Rannsakandi fylgdist með og merkti við hvenær 

fyrirframgreind hegðun um keppnisskap kom fram meðan á leikjunum stóð. 

 Á seinni æfingunni stjórnaði aðalþjálfari, eins og á fyrri æfingunni var hópunum 

skipt niður í lið og spilaðir þrír átta mínútna leikir. Þjálfarinn fékk þau fyrirmæli að hann 

ætti að vera hvetjandi en jafnframt að reyna að leiðbeina þátttakendum meðan á leiknum 

stóð og þannig að reyna að auka á yfirsýn þeirra á gangi leiksins og bæta leik liðsins með 

samspili við samherja. Eins og á fyrri æfingunni fylgdist matsmaður með og merkti við 

þegar viðeigandi hegðun kom fram. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Framkvæmd var dreifigreining (ANOVA) við úrvinnslu gagna. Í rannsókn eitt var tíðni 

hegðunar jákvætt skekkt og því brot á forsendu dreifigreiningar um normaldreifingu en 

það gæti verið vegna þess að of fáar mælingar voru gerðar og með auknum mælingum 

myndi dreifingin nálgast normaldreifingu. Engir frávillingar voru til staðar og 

dreifigreining var notuð þó að forsendur stæðust ekki fullkomlega 

.  
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Niðurstöður 

Í fyrri rannsókninni var athugaður munur á keppnisskapi eftir kyni og tegund þjálfara.  

Framkvæmd var 2 (kyn) x 2 (tegund þjálfara) dreifigreining þar sem athuguð voru áhrif 

frumbreytu og hvernig samvirkni milli þeirra hefði áhrif á fylgibreytuna, jákvæð og 

neikvæð hegðun. Marktekt var miðuð við alfamörk 0,05. Í töflu eitt má sjá lýsandi 

tölfræði fyrir keppnisskap þar sem koma fram upplýsingar um meðaltíðni og staðalfrávik 

hegðunar. Fylgst var með sex leikjum hjá strákum og stelpum og það má meðal annars 

sjá að neikvæð hegðun kom að að meðaltali 20 sinnum fram í leik hjá strákum en aðeins 

2,83 sinnum hjá stelpum. Tíðni neikvæðrar hegðunar er því talsvert minni hjá stelpum en 

strákum en ekki er eins mikill munur á  jákvæðri hegðun milli kynjanna. Þegar 

keppnisskap er skoðað eftir þjálfurum kemur í ljós að bæði jákvæð og neikvæð hegðun er 

meiri hjá aðstoðarþjálfara en aðalþjálfara. 

 

Tafla 1. Meðaltöl og staðalfrávik jákvæðrar og neikvæðrar hegðunar eftir kyni og 

þjálfara. 

  Jákvæð hegðun   Neikvæð hegðun 

  Meðaltal Staðalfrávik   Meðaltal Staðalfrávik 

Kyn           

Strákar 10,83 5,04  20,00 7,85 

Stelpur 6,17 3,19  2,83 2,57 

Þjálfari      

Aðalþjálfari 5,5 2,17  8,00 6,13 

Aðstoðarþjálfari 11,5 4,72   14,83 13,39 

 

 Niðurstaða dreifigreiningar sýndi fram megináhrif kyns F(1,24)=82,332, p<0,001 

þar sem að strákar sýna almennt meira keppnisskap en stelpur, það á þá við bæði um 

jákvæða og neikvæða hegðun F(1,23)=19,568, p<0,001. Þegar hvor hegðun fyrir sig var 
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skoðuð kom í ljós að strákar sýna meira af neikvæðu keppnisskapi heldur en stelpur 

F(1,11)=25,939, p<0,001 en ekki er munur á kynjunum þegar kemur að jákvæðri hegðun 

keppnisskapsins F(1,11)=3,677, p>0,084. Ef borin er saman jákvæð og neikvæð hegðun 

stráka og stelpna kemur í ljós að strákar sýna meiri neikvæða hegðun en jákvæða 

F(1,11)=5,797, p<0,037 en ekki kemur fram munur á jákvæðri og neikvæðri hegðun hjá 

stelpum F(1,11)=3,984, p>0,074. 

Einnig kom fram megináhrif þjálfara F(1,24)=28,1, p<0,001. Það var nálægt því 

að vera munur á almennri tíðni keppnisskaps milli aðstoðarþjálfara og aðalþjálfara 

F(1,23)=4,273, p>0,051 þar sem tíðnin var hærri hjá aðstoðarþjálfara. Enginn munur kom 

fram á á neikvæðri hegðun milli aðalþjálfara og aðstoðarþjálfara F(1,11)=1,291, p>0,282 

en munur var á jákvæðri hegðun þar sem að hún var meiri hjá aðstoðarþjálfara 

F(1,11)=8,0, p<0,018. 

Athuguð var samvirkni kyns og þjálfara til sjá áhrif þeirra á jákvæða og neikvæða 

hegðun sem má sjá í töflu tvö. Þar má sjá að hjá strákum er meðaltíðni neikvæðrar 

hegðunar mest hjá aðstoðarþjálfara en hjá stelpum er meðaltíðni jákvæðrar hegðunar 

mest hjá aðstoðarþjálfara. 

 

Tafla 2. Meðaltöl og staðalfrávik fyrir samvirkni kyns og þjálfara 

  Jákvæð hegðun   Neikvæð hegðun 

  Meðaltal Staðalfrávik   Meðaltal Staðalfrávik 

Strákar      

Aðalþjálfari 7,33 0,58  13,33 2,08 

Aðstoðarþjálfari 14,33 5,13  26,67 4,04 

Stelpur      

Aðalþjálfari 3,67 1,16  2,67 2,08 

Aðstoðarþjálfari 8,67 2,31   3,00 3,46 
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 Á mynd eitt má sjá hvernig tengingin er á milli frumbreytanna og þar má sjá 

muninn á jákvæðu og neikvæðu keppnisskapi milli stráka og stelpna og eftir aðalþjálfara 

og aðstoðarþjálfara. Munur er á tíðni hegðunar hjá strákum og stelpum, þar sem strákar 

sýna meiri keppnisskap en stelpur og sýna einnig meiri neikvæða hegðun. Það er ekki 

eins mikill breytileiki í jákvæðri hegðun milli kynjanna. Tíðni hegðunar, bæði jákvæð og 

neikvæð, er hæst hjá strákum þegar aðstoðarþjálfari stjórnar. 
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Mynd 1. Meðaltal jákvæðrar og neikvæðrar hegðunar eftir kyni og tegund þjálfara. 

 

Að lokum var samvirkni þessara tveggja þátta athuguð, kyn og tegund þjálfara 

F(1,24)=5,16, p<0,037. Þar kemur fram að hjá strákum er munur á jákvæðu og neikvæðu 

keppnisskapi hjá aðalþjálfara F(1,5)=23,143, p<0,009 og hjá aðstoðarþjálfara 

F(1,5)=10,695, p<0,031 þar sem að tíðni neikvæðs keppnisskaps er hærri. Ekki kom 
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neinn munur fram á jákvæðu og neikvæðu keppnisskapi hjá stelpum, hvorki hjá 

aðalþjálfara né aðstoðarþjálfara.  

Í ljós kom að strákar sýna neikvæðari hegðun hjá aðstoðarþjálfara en aðalþjálfara 

F(1,5)=25,806, p<0,007 en enginn munur er á neikvæðri hegðun hjá stelpum milli 

þjálfara. Þegar jákvæð hegðun var skoðuð var niðurstaðan sú að strákar sýna ekki mun á 

jákvæðri hegðun milli þjálfara en stelpur sýna meiri jákvæða hegðun hjá aðstoðarþjálfara 

F(1,5)=11,25, p<0,028  

 

Seinni rannsókn 

Aðferð 

Þátttakendur 

Í seinni hluta rannsóknarinnar voru þátttakendur 20 manns, 11 konur og 9 karlar á 

aldrinum 21 til 40 ára. Annars vegar voru það 10 foreldrar sem eiga börn í íþróttum og 

hins vegar 10 manns sem þjálfa eða hafa þjálfað börn í keppnisíþróttum. Þeir foreldrar 

sem höfðu einhverja reynslu af þjálfun voru útilokaðir frá rannsókninni. Allir voru þeir 

sjálfboðaliðar sem voru valdir með hentugleikaúrtaki. 

 

Aðstæður 

Búið var til myndband fyrir rannsókn tvö sem innihélt tvo handboltaleiki hjá stelpum 

fæddum 1999 og 2000. Leikirnir voru settir upp þannig að hvert lið fékk 10 sóknir og 

hraðaupphlaup voru ekki leyfð. Þegar lið vann boltann eða fékk á sig mark var stillt upp í 

hefðbundna sókn. Þjálfari stjórnaði leiknum og í öðrum leiknum var hann einungis 

hvetjandi en í hinum var hann bæði hvetjandi og reyndi að hafa áhrif á leikinn með því að 
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gefa leikmönnum leiðbeiningar þeim til aðstoðar. Ekkert hljóð fylgdi myndbandinu til að 

þeir sem horfðu á það gerðu sér ekki grein fyrir því hvernig hegðun þjálfara væri háttað. 

Hvor leikur fyrir sig á myndbandinu var um fjórar mínútur að lengd. 

 

Mælitæki 

Matslisti með 18 staðhæfingum lagður fyrir þátttakendur sem eiga að meta hegðun barna 

almennt meðan á leiknum stendur (sjá viðauka B). Staðhæfingarnar eru byggðar á lista úr 

rannsókn Vazou, Ntoumanis og Duda (2005) þar sem verið er að meta hvatningu 

jafningja í íþróttum og hvernig hún hefði áhrif á andrúmsloftið í leikjum. Niðurstaða 

þeirra benti til 11 þátta þar sem áhrif jafningja komu fram og voru áhrifin annað hvort 

góð eða slæm. Valdar voru úr listanum staðhæfingar sem hægt væri að meta út frá 

myndbandi án hljóðs. Þeim var svo svarað á fimm punkta likert kvarða þar sem 1 = mjög 

ósammála, 2 = ósammála, 3 = hvorki ósammála né sammála, 4 = sammála og 5 = mjög 

sammála. Áreiðanleiki heildarkvarðans var reiknaður og reyndist hann vera α = 0,82 fyrir 

atriðin 18. Réttmæti listans sem var gerður er að hann er búinn til út frá staðhæfingum 

sem börn sjálf segja að hafi áhrif á þau í íþróttum. 

 

Rannsóknarsnið 

Í seinni hluta rannsóknarinnar var frumbreytan hegðun aðalþjálfara sem hafði tvö stig, 

annars vegar hvetjandi og hins vegar hvetjandi og með leiðbeiningar. Fylgibreytan var 

keppnishegðun. Tilraunhóparnir voru tveir, annars vegar foreldrar barna í íþróttum og 

síðan þjálfarar. Notast var við millihópa- og innanhópsnið. 
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Framkvæmd 

Í rannsókn tvö var tekið upp myndband þar sem tíu stelpur spiluðu tvo handboltaleiki. 

Leikurinn var settur upp þannig að hvort lið fyrir sig fékk tíu sóknir og hraðaupphlaup 

voru ekki leyfð, það er ef leikmenn vinna boltann mega þeir ekki rekja boltann upp 

völlinn og skjóta heldur verða að stilla upp í sókn með liði sínu. Í öðrum leiknum var 

þjálfarinn hvetjandi en í hinum leiknum var þjálfarinn bæði hvetjandi og leiðbeindi 

leikmönnum til að aðstoða þá í leiknum og reyna þannig að hafa áhrif á gæði 

spilamennskunnar. Ekkert hljóð var haft með til að þeir sem horfðu á myndbandið vissu 

ekki hvernig hegðun þjálfara væri háttað og áttu aðeins að meta leikinn út frá hegðuninni 

á myndbandinu  

 Myndbandið var síðan sýnt tveimur hópum, annars vegar foreldrum sem eiga börn 

í keppnisíþróttum og síðan fólk sem hefur reynslu af þjálfun barna í íþróttum. Fólkið 

settist fyrir framan sjónvarpstæki þar sem þeim var tilkynnt að þau myndi sjá tvo 

mismunandi handboltaleiki hjá ungum stelpum og eftir hvorn leik fyrir sig fengju þau 

lista með staðhæfingum til að meta hegðun leikmanna á myndbandinu. Þeim var ekki sagt 

í hverju munurinn á leikjunum fælist, það er hegðun þjálfara, til að þau myndu einungis 

einbeita sér að hegðun barnanna í leiknum. Hópunum var þannig raðað að helmingur 

foreldra og helmingur þjálfara sá fyrst leik þar sem þjálfari var hvetjandi og síðan leik þar 

sem þjálfari var hvetjandi og með leiðbeiningar. Hinn helmingur foreldra og þjálfara sá 

fyrst leik með þjálfara sem var hvetjandi og með leiðbeiningar og síðan leik þar sem 

þjálfari var hvetjandi. Þetta var gert til að koma í veg fyrir að röðin sem fólk sér 

myndböndin sé að hafa áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Þátttakendur voru beðnir um 

að ræða ekki sín á milli um efni myndbandsins eða staðhæfingarnar á matsblaðinu meðan 
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á tilrauninni stóð. Þegar þeir höfðu lokið við að horfa á myndböndin og svara matsblaði 

var þeim þakkað fyrir þátttökuna. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Framkvæmd voru t-próf fyrir óháða hópa (independent sample t-test) og parað t-próf 

(paired t-test) við úrvinnslu gagna. Í seinni rannsókninni stóðust forsendur um t-próf, 

normaldreifing og engir frávillingar. Allir þátttakendur svöruðu öllum staðhæfingum 

listans og engir frávillingar í svörum. Ekki var hægt að þáttagreina spurningalistann þar 

sem forsendur þáttagreiningar stóðust ekki og því fengust ekki afmarkaðir þættir. 

 

Niðurstöður 

Athugaður var munur á meðaltölum matslistanna sem voru lagðir fyrir til að sjá hvort að 

fram kæmi munur á mati á keppnishegðun leikmanna milli hópanna tveggja. Matslisti eitt 

fylgdi myndbandinu þar sem þjálfari var einungis með hvatningu en á matslista tvö var 

þjálfari bæði með hvatningu og leiðbeiningar. Miðað var við alfa 0,05. Í töflu tvö má sjá 

lýsandi tölfræði fyrir matslistana tvo þar sem skalinn nær frá einum og upp í fimm, einn 

gefur þá til kynna að fólk sé mjög ósammála staðhæfingunni en fimm að það sé mjög 

sammála. Meðaltölin gefa þá til kynna að mat á keppnishegðun er á milli þess að fólk sé 

hvorki sammála né ósammála og sammála um birtingu kepnnisskap. Í töflunni má sjá að 

þjálfarar meta keppnishegðun hærra en foreldrar. 
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Tafla 2. Meðaltal og staðalfrávik fyrir mat foreldra og þjálfara á keppnishegðun. 

  Hvatning Hvatning og leiðbeiningar 

  Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Foreldrar 3,18 0,46 3,09 0,35 

Þjálfarar 3,59 0,62 3,43 0,35 

 

Innanhópasamanburður á meðaltölum sýndi að hvorki kom fram munur á 

matslista eitt og matslista tvö hjá foreldrum t(9)=1,068, p>0,313 né þjálfurum t(9)=1,402, 

p>0,194. Fylgni (pearson r) milli matslistanna var r(10)=0,792, p<0,006 hjá foreldrum 

og r(10)=0,869, p<0,001 hjá þjálfurum. Þegar borin voru saman meðaltöl milli hópanna á 

listunum tveimur kom ekki fram munur á matslista eitt t(18)=-1,663, p>0,114 en á lista 

tvö var meðaltal þjálfara hærra en meðaltal foreldra t(18)=-2,18, p<0,043. 
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Tafla 3. Samanburður á meðaltölum matslista eitt og tvö hjá foreldrum og þjálfurum. 

  Foreldrar   Þjálfarar   

  Hvatning 
Hvatning og 

leiðbeiningar 
p Hvatning 

Hvatning og 

leiðbeiningar 
p 

1. Sjá til þess að allir taki þátt 2,4 3,2 0,037 4,2 3,4 0,003 

2. Spila ekki boltanum á aðra 

(einspila) 
3,4 3,2 0,168 3,8 4 0,443 

3. Nota líkamstjáningu til að 

sýna vonbrigði 
3,5 2,6 0,054 3,2 3,7 0,138 

4. Láta greinilega í ljós ánægju 3,2 3,7 0,273 2,5 2,7 0,591 

5. Útiloka lakari leikmenn frá 

spilinu 
3,7 2,1 0,002 3,6 3,1 0,096 

6. Eru ánægðir fyrir hönd 

liðsfélaga þegar þeim gengur 

vel 

3,2 3,2 - 4 3,9 0,726 

7. Hafa ánægju af leiknum 3,2 3,6 0,168 4,1 3,8 0,343 

8. Nota líkamstjáningu til að 

fagna 
3,1 3,1 - 4,2 2,9 0,006 

9. Eru afslappaðar og rólegar 

þegar verið er að spila 
3,2 3,9 0,089 3,2 2,9 0,434 

10. Reyna að stjórna 

liðsfélögum sínum 
3,5 2,5 0,063 2,7 3,6 0,001 

11. Spila saman sem heild 2,6 2,6 - 3,7 3,4 0,193 

12. Leggja sig fram í leiknum 3,1 3,4 0,394 3,7 4,1 0,104 

13. Láta greinilega í ljós 

óánægju 
3,4 2,6 0,037 4 3,4 0,111 

14. Reyna að vera betri en 

liðsfélagarnir 
2,9 2,9 - 3 2,5 0,363 

15. Hafa góða yfirsýn yfir 

staðsetningu og marktækifæri 

annarra leikmanna 

2,9 2,9 - 3,9 4,1 0,443 

16. Hafa góða yfirsýn yfir 

gang leiksins 
3,6 4,1 0,052 3,4 4 0,081 

17. Sýna óíþróttamannslega 

framkomu gagnvart öðrum 

leikmönnum 

3,7 2,2 0,007 3,5 2,4 0,066 

18. Bera virðingu fyrir 

liðsfélögum sínum 
2,7 3,8 0,04 3,9 3,8 0,758 
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Hver staðhæfing fyrir sig á listanum var skoðuð til að meta hvar foreldrar og 

þjálfarar sjá mun á keppnishegðun þegar þjálfari á myndbandi er hvetjandi og þegar hann 

er hvetjandi og með leiðbeiningar sem má sjá í töflu þrjú. Það gæti sýnt fram á að 

foreldrar og þjálfarar taka eftir mismunandi hegðun, foreldrar veita þá öðrum atriðum 

eftirtekt en þjálfarar og öfugt.   

Þegar matslistarnir á svörum foreldra voru bornir saman kom í ljós að þeim fannst 

hegðun leikmanna vera betri þegar bæði hvatning og leiðbeingar voru til staðar (matslisti 

tvö) á staðhæfingunum 1. Sjá til þess að allir taki þátt t(9)=-2,449, p<0,037 og 18. Bera 

virðingu fyrir liðsfélögum sínum t(9)=-2,4, p<0,04. Einnig var nálægt því að vera 

marktækur munur á og 16. Hafa góða yfirsýn yfir gang leiksins t(9)=, p<0,052.  

 Aftur á móti mátu foreldrar eftirfarandi staðhæfingar hærra á matslista eitt þar 

sem að þjálfari var einungis hvetjandi 5. Útiloka lakari leikmenn frá spilinu t(9)=4,311, 

p<0,002, 13. Láta greinilega í ljós óánægju t(9)=2,449, p<0,037, 17. Sýna 

óíþróttamannslega framkomu gagnvart öðrum leikmönnum t(9)=3,503, p<0,007 og 

einnig var einhver munur á staðhæfingunni 3. Nota líkamstjáningu til að sýna vonbrigði 

t(9)=2,212, p<0,054 þó það væri ekki marktækt. 

 Svör þjálfara á matslistunum sýndu að þeim fannst gæði leiksins vera meiri þegar 

bæði hvatning og leiðbeiningar voru til staðar (matslisti tvö) á staðhæfingunni 10. Reyna 

að stjórna liðsfélögum sínum t(9)=-5,014, p<0,0001. Þegar aðeins hvatning þjálfara var 

til staðar mátu þjálfarar staðhæfingarnar 1. Sjá til þess að allir taki þátt t(9)=4,0, p<0,003 

og, 8. Nota líkamstjáningu til að fagna t(9)=3.545, p<0,0006 hærra.  

Að lokum voru annars vegar borin saman meðtöl staðhæfinga á matslista eitt milli 

þjálfara og foreldra og hins vegar á matslista tvö. Það var gert til að athuga á hvaða 
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staðhæfingum foreldrar og þjálfarar greina frá mun á milli myndbanda. Það gæti gefið 

vísbendingar um hvort að foreldrar og þjálfarar taki eftir mismunandi atriðum í 

keppnishegðun barna þegar þjálfari á myndbandinu er hvetjandi eða þegar hann er 

hvetjandi og með leiðbeiningar. 

Á matslista eitt kom fram marktækur munur á staðhæfingum 1. Sjá til þess að 

allir taki þátt t(9)=-4,564, p<0,0001, 8. Nota líkamstjáningu til að fagna t(9)=-2,2, 

p<0,041, 11. Spila saman sem heild t(9)=-2,426, p<0,026 og 18. Bera virðingu fyrir 

liðsfélögum sínum t(9)=-3,157, p<0,005 þar sem þjálfarar mátu þessar staðhæfingar hærra 

en foreldrar. Engar staðhæfingar voru hærra metnar af foreldrum. 

Á matslista tvö mátu foreldrar tvær staðhæfingu hærra en þjálfara 4. Láta 

greinilega í ljós ánægju t(9)=2,224, p<0,039 og 9. Eru afslappaðar og rólegar þegar 

verið er að spila t(9)=3,03, p<0,007. Þjálfarar mátu hærra 2. Spila ekki boltanum á aðra 

(einspila) t(9)=-2,228, p<0,039, 3. Nota líkamstjáningu til að sýna vonbrigði t(9)=-2741, 

p<0,013, 5. Útiloka lakari leikmenn frá spilinu t(9)=-2,762, p<0,013, 10. Reyna að 

stjórna liðsfélögum sínum t(9)=-2,4, p<0,027  og 15. Hafa góða yfirsýn yfir staðsetningu 

og marktækifæri annarra leikmanna t(9)=-2,438, p<0,025.      
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort að kæmi fram kynjamunur í 

keppnishegðun barna og hvort að þjálfarar gætu haft áhrif á þá hegðun. Valdir voru tveir 

þættir keppnisskaps, jákvæð og neikvæð hegðun og þjálfarar voru tvenns konar, 

aðalþjálfari sem notaði bæði hvatningu og leiðbeiningar til leikmanna sinna og 

aðstoðarþjálfari sem notaði bara hvatningu og var ekki með neinar leiðbeiningar til 

barnanna meðan á leiknum stóð. Fylgst var með handboltaleikjum hjá börnunum og 

viðeigandi hegðun talinn. Einnig var athugað hvort að þjálfarar og foreldrar sæju mun á 

keppnishegðun barna út frá myndbandi þar sem þjálfari var annaðhvort hvetjandi eða 

hvetjandi og með leiðbeiningar.  

 

Fyrri rannsókn 

Í rannsókn eitt var hegðun barna skoðuð og settar voru fram fimm tilgátur. Tilgáta eitt var 

sú að strákar sýna meira keppnisskap en stelpur, hvort sem að það er jákvætt eða neikvætt 

og var hún studd. Sú niðurstaða samræmist hugmyndum um það að strákar séu virkari en 

stelpur og þar sem þeir taka frekar þátt í hópíþróttum ættu þeir að sýna meira keppnisskap 

(sjá til dæmis í Vaughter, o.fl., 1994).  

 Þó að þeir sýni meiri hegðun er stelpur var talið að strákar sýndu oftar neikvætt 

keppnisskap en jákvætt og að stelpur myndu oftar sýna jákvætt keppnisskap en neikvætt 

sem var tilgáta tvö. Þessi tilgáta byggir einnig á hugmyndum og staðalímyndum um 

kynin og þeim niðurstöðum sem benda til þess að stelpum þykir hegðun sem brýtur gegn 

reglum leiksins ekki jafn réttmæt og strákum (Conroy, o.fl., 2001). Þess vegna ættu 

stelpur ekki að sýna jafn mikið af slæmum hliðum keppnisskaps. Tilgátan var studd að 
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hluta þar sem strákar sýna oftar neikvæða hegðun en enginn munur er á hegðun stelpna, 

þær sýndu ekki meira jákvætt keppnisskap en neikvætt.  

 Einnig var talið að strákar sýna oftar neikvæðara keppnisskap en stelpur og 

stelpur sýni oftar jákvæðara keppnisskap en strákar sem er þriðja tilgátan. Þessi tilgáta 

byggir einnig á hugmyndum um viðhorf til hegðunar sem brýtur reglur í íþróttum og var 

hún studd að hluta. Neikvætt keppnisskap kemur oftar fram hjá strákum en stelpum en 

jákvætt keppnisskap kemur ekki oftar fyrir hjá stelpum en strákum.  

 Ef hegðun stelpnanna í rannsókninni er skoðuð kemur í ljós að lítill breytileiki var 

á hegðun þeirra, bæði þegar er hegðun er skoðuð almennt og þegar hún er skoðuð út frá 

þjálfurum. Enginn munur á hegðun þeirra gæti verið vegna þess að almennt sýna þær svo 

lítið keppnisskap, þó þær gætu mögulega haft það, að það er ekki hægt að sjá mun á góðri 

og slæmri hegðun. Þetta gæti stafað af því að þær forðast slæm samskipti í leik vegna 

þess að vinskapur innan liðsins skiptir þær meira máli en að vinna og þar sem þær eru 

óvanari en strákar að leika sér í stórum hópum komi heldur ekki góða hegðunin fram.   

 Að lokum eru það tilgátur sem snúa að því hvernig þjálfari getur haft áhrif á 

hegðun. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl hvatningar þjálfara og frammistöðu 

eða hegðun í leikjum (Stephens, 1997 ogg Miller, o.fl, 2005) en ekki hefur verið mikið 

skoðað hvernig aðalþjálfarar og aðstoðaþjálfarar eru mismunandi og hafa mismunandi 

áhrif á leikmenn. Forathugun á hegðun aðal- og aðstoðarþjálfara leiddi í ljós að það sem 

er líkt með þessum tegundum þjálfara er að þeir eru báðir hvetjandi en aðstoðarþjálfarar 

gefa færri leiðbeiningar til barnanna. Möguleg útskýring á því af hverju keppnisskap var 

meiri hjá aðstoðarþjálfurum en aðalþjálfurum er sú að vegna þess að þeir skipta sér minna 

af börnunum sé borin minni virðing fyrir þeim og börnin reyna að komast upp með eins 
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mikið og þau geta, sem er þá meira hjá aðastoðarþjálfurum en aðalþjálfurum. Niðurstaðan 

er sú að strákar sýna neikvæðara keppnisskap hjá aðstoðarþjálfara en aðalþjálfara en 

enginn munur er á neikvæðu keppnisskapi hjá stelpum eftir þjálfara. Tilgáta fjögur var 

því að hluta til studd. Aftur á móti var tilgáta fimm ekki studd þar sem að strákar sýndu 

ekki jákvæðara keppnisskap hjá aðalþjálfara og þveröfug niðurstaða kom fram hjá 

stelpum. Þær sýndu jákvæðari hegðun hjá aðstoðarþjálfara en aðalþjálfara. 

 Almennt kom meiri hegðun fram hjá aðstoðarþjálfara en aðalþjálfara og gæti 

verið að börnum þykir það meira frelsi þegar þeir eru að stjórna sem leiðir til þess að þau 

sýna meiri keppnisskap. Þá nota strákarnir tækifærið og sýna neikvæðar hliðar þess en 

stelpur frekar jákvæða. 

 Galli á framkvæmd þessarar rannsóknar var að samsláttur var á milli breyta, það 

er á milli tegund þjálfara og hegðunar hans. Betra hefði verið að skoða hvernig 

mismunandi hegðun aðalþjálfara hefði áhrif á keppnisskap í staðinn fyrir að bera saman 

aðalþjálfara og aðstoðarþjálfara. Þó að forathugun hafi leitt í ljós að hegðun þeirra er 

mismunandi þegar þeir stjórna æfingu gæti verið að sá munur hefði ekki komið fram í 

þessari rannsókn ef þjálfurunum hefðu ekki verið gefin fyrirmæli um það hvernig hegðun 

þeirra ætti að vera. Annar galli sem má nefna er að þegar fylgst var með leikjum 

barnanna var skráð niður tíðni hegðunar hjá öllum leikmönnum. Það er því ekki hægt að 

álykta um hegðun einstakra leikmanna en það væri áhugavert að geta séð mun á milli 

leikmanna innan liðsins. Fólk sýnir mismikið keppnisskap og með því að skoða 

heildartíðni keppnisskaps hjá öllu liðinu gæti það gefið ranga mynd ef það væri einn 

leikmaður sem sýndi alla hegðunina. 
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Seinni rannsókn 

Í seinni rannsókninni var athugað hvort að einhver munur væri á því hvernig foreldrar 

barna í íþróttum og fólk sem væri að þjálfa eða hefði verið að þjálfa börn meta hegðun 

barna í leik og gæði leiksins eftir því hvernig hegðun þjálfara sem stjórnaði leiknum væri 

háttað. Ekki kom fram munur á því hvernig þjálfarar meta hegðun barna í leik en búist 

var við því að þeir myndu meta frammistöðu og hegðun barnanna hærri þegar þjálfari 

sem stjórnar væri bæði hvetjandi og með leiðbeiningar en þegar hann er bara hvetjandi. 

Tilgáta eitt var því ekki studd. Talið var að foreldrar sæju ekki mun á hegðun eftir tegund 

þjálfara og tilgáta tvö stóðst, enginn munur kom fram á mati foreldra á keppnisskapi út 

frá myndböndunum.  

Munur á mati þjálfara og foreldra var athugaður til að sjá hvort að þessir hópar  

horfa mismunandi á leik hjá börnum og taka eftir mismunandi atriðum meðan á leik 

stendur sem hafa áhrif á mat þeirra. Þar má til dæmis nefna að foreldrar myndu frekar 

horfa á góða hluti í leikjum hjá börnum og taka síður eftir því hvort að samskipti milli 

barna inni á vellinum séu slæm. Einnig var sú hugmynd að þjálfarar sæju frekar mun á 

hegðun sem tengdist beint gangi leiksins og frammistöðu. Borin voru saman svör þjálfara 

og foreldra við staðhæfingunum á listunum tveimur til að athuga hvort að einhver munur 

kæmi fram á svörum þeirra sem gæfi til kynna að hóparnir tveir taka eftir mismunandi 

atriðum. 

Þjálfarar meta hegðun hærri á staðhæfingu þar sem þjálfari er hvetjandi og með 

leiðbeiningar, 10. Reyna að stjórna liðsfélögum sínum. Aftur á móti voru staðhæfingarnar 

1. Sjá til þess að allir taki þátt og 8. Nota líkamstjáningu til að fagna metnar hærra þegar 

þjálfari var aðeins hvetjandi. Foreldrar mátu aftur á móti þrjár staðhæfingar hærra þegar 
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þjálfari er hvetjandi og með leiðbeiningar 1. Sjá til þess að allir taki þátt, 16. Hafa góða 

yfirsýn yfir gang leiksins og 18. Bera virðingu fyrir liðsfélögum sínum. Á matslista eitt 

þar sem þjálfari var aðeins hvetjandi mátu foreldrar staðhæfingarnar 3. Nota 

líkamstjáningu til að sýna vonbrigði, 5. Útiloka lakari leikmenn frá spilinu, 13. Láta 

greinilega í ljós óánægju og 17. Sýna óíþróttamannslega framkomu gagnvart öðrum 

leikmönnum.  

 Þegar munurinn á milli spurninganna er skoðaður kemur í ljós að aðeins er ein 

staðhæfing sameiginleg þjálfurum og foreldrum og er það fyrsta staðhæfingin. Þó meta 

hóparnir hana ekki eins þar sem að þjálfurum finnst leikmenn sjá til þess að allir taki þátt 

koma meira fram í aðstæðum þar sem þjálfari á myndbandi var hvetjandi en foreldrum 

fannst það frekar koma fram í þegar þjálfari var bæði hvetjandi og með leiðbeiningar. Það 

gefur til kynna, ásamt þeirri staðreynd að hóparnir tveir sjá mun á mismunandi 

staðhæfingum, að foreldrar og þjálfarar horfa á mismunandi þætti hegðunar. 

 Að lokum var þriðja tilgátan sú að mat þjálfara sé hærra en foreldra hjá báðum 

tegundum þjálfara. Sú tilgáta var aðeins studd að hluta þar sem að aðeins kom fram 

munur á mati þjálfara og foreldra á matslista tvö þar sem þjálfari var bæði með hvatningu 

og leiðbeiningar.  

 Þegar bornar voru saman munur á staðhæfingum kom í ljós að á matslista eitt 

meta þjálfarar hærra staðhæfingarnar 1. Sjá til þess að allir taki þátt, 8. Nota 

líkamstjáningu til að fagna, 11. Spila saman sem heild og 18. Bera virðingu fyrir 

liðsfélögum sínum en foreldrar. Engar staðhæfingar voru hærra metnar af foreldrum.  

 Á matslista tvö mátu foreldrar tvær staðhæfingar hærra en þjálfarar 4. Láta 

greinilega í ljós ánægju og 9. Eru afslappaðar og rólegar þegar verið er að spila. 
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Þjálfarar mátu hærra 2. Spila ekki boltanum á aðra (einspila), 3. Nota líkamstjáningu til 

að sýna vonbrigði, 5. Útiloka lakari leikmenn frá spilinu, 10. Reyna að stjórna 

liðsfélögum sínum og 15. Hafa góða yfirsýn yfir staðsetningu og marktækifæri annarra 

leikmanna. 

 Það kemur því ekki fram munur á sömu staðhæfingum á matslista eitt og matslista 

tvö sem gæti gefið til kynna að hegðun þjálfara á myndbandinu hafi einhver sjáanleg 

áhrif á hegðun. Einnig má sjá að foreldrar sjá minni mun en þjálfarar á báðum listunum 

sem gæti þýtt að þjálfarar taki eftir öðrum þáttum í hegðun en foreldrar.       

 Ákveðinn galli á rannsókninni var matslistinn, þó að hann byggi á staðhæfingum 

barna um hegðun og samskipti í íþróttum hefur ekki verið gerður staðlaður spurningalisti 

úr honum. Það þyrfti að framkvæma rannsókn með stærra úrtaki og fleiri staðhæfingum 

og sjá hvort að fram komi einhverjir sérstakir þættir sem hafa áhrif á keppnisskap og 

hegðun barna í íþróttaleikjum. Annað sem má nefna er að myndbandið sem notast var við 

var án hljóðs en betra væri að hafa myndband þar sem hægt væri að heyra samskipti 

leikmanna en ekki rödd þjálfarans því að samskipti inná vellinum eru stór hluti af 

leiknum og gefa mikilvægar upplýsingar um jákvætt eða neikvætt keppnisskap. Það eru 

margs konar vísbendi sem detta út þegar hljóð er ekki með. 
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Viðauki A 

 

 

 

26. feb. 09 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

 

Ég er sálfræðinemi við Háskóla Íslands og er að vinna að B.S. verkefni um keppnisskap 

barna í íþróttum og hvernig hegðun þjálfara getur haft áhrif á það. Framkvæmd 

rannsóknarinnar fer þannig fram að teknir eru upp nokkrir handboltaleikir bæði hjá 

strákum og stelpum og hegðun þeirra síðan skoðuð. Í þessu felst ekki greining á hegðun 

hvers einstaklings fyrir sig, heldur einungis verið að skoða hegðun barnanna almennt og 

hvort það komi fram einhver kynjamunur. Þessi myndbönd verða aðeins notuð í þessa 

tilteknu rannsókn og verða ekki til sýningar fyrir neinn nema þá sem tengjast verkefninu.  

 Rannsóknin mun fara fram í næstu viku á æfingum 3. og 5. mars. Ef þið hafið 

einhverjar spurningar um rannsóknina eða framkvæmd hennar bið ég ykkur endilega að 

hafa samband. 

 

   Kær kveðja 

   Sigríður Herdís Hallsdóttir 

   s. xxx-xxxx 

   shh6@hi.is 

   

mailto:shh6@hi.is
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Viðauki B 

 

 

Þetta verkefni er hluti af BS-verkefni í sálfræði við Háskóla Íslands þar sem verið er að 

athuga hegðun barna í íþróttum. Hér á eftir koma almennar upplýsingar og tveir listar 

með 18 staðhæfingum hvor sem þið eruð beðin um að svara. Staðhæfingarnar fjalla  um 

hegðun leikmannanna á myndbandinu. Vinsamlegast svarið fyrri listanum eftir myndband 

eitt og seinni listanum eftir myndband tvö. 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna, 

Sigríður Herdís Hallsdóttir  

 

 

Kyn:  Kona    

 

Karl  

 

Aldur: _________ 

 

Ég er: Foreldri  

 Þjálfari  
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Mjög 

ósammála Ósammála 

Hvorki 
ósammála 

né sammála Sammála 
Mjög 

sammála 

 
1. Sjá til þess að allir taki þátt 
 

□ □ □ □ □ 
 
2. Spila ekki boltanum á aðra 
(einspila) 
 

□ □ □ □ □ 
 
3. Nota líkamstjáningu til að 
sýna vonbrigði 
 

□ □ □ □ □ 

 
4. Láta greinilega í ljós ánægju 
 

□ □ □ □ □ 
  

□ □ □ □ □ 
5. Útiloka lakari leikmenn frá 
spilinu 
 
  

□ □ □ □ □ 
6. Eru ánægðir fyrir hönd 
liðsfélaga þegar þeim gengur 
vel 
 
  

□ □ □ □ □ 7. Hafa ánægju af leiknum 

  

 
8. Nota líkamstjáningu til að 
fagna 
 

□ □ □ □ □ 
 
9. Eru afslappaðar og rólegar 
þegar verið er að spila 
 

□ □ □ □ □ 
 
10. Reyna að stjórna 
liðsfélögum sínum 
 

□ □ □ □ □ 

 
11. Spila saman sem heild 
 

□ □ □ □ □ 
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12. Leggja sig fram í leiknum 
 

□ □ □ □ □ 
  

□ □ □ □ □ 
13. Láta greinilega í ljós 
óánægju 
  
 
 
14. Reyna að vera betri en  

□ □ □ □ □ liðsfélagarnir 

  

15. Hafa góða yfirsýn yfir 
staðsetningu og marktækifæri 
annarra leikmanna 
 

□ □ □ □ □ 
 
16. Hafa góða yfirsýn yfir gang 
leiksins 
 

□ □ □ □ □ 
 
17. Sýna óíþróttamannslega 
framkomu gagnvart öðrum 
leikmönnum 
 

□ □ □ □ □ 

 
18. Bera virðingu fyrir 
liðsfélögum sínum 
 

□ □ □ □ □ 

 

 

 

 


