
 

BA ritgerð  

Félagsráðgjöf 

Hvert örstutt spor, er auðnuspor 

Áhrif íþróttaiðkunar á félagsfærni barna og ungmenna 

Katrín Viðarsdóttir 

 Dr. Ásta Snorradóttir 
 Maí 2018 

 
 





 

 

 

 

Hvert örstutt spor, er auðnuspor 

Áhrif íþróttaiðkunar á félagsfærni barna 

 

Katrín Viðarsdóttir 

270792-2869 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-gráðu 

Leiðbeinandi: Dr. Ásta Snorradóttir 

 

Félagsráðgjafardeild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

9. maí 2018  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvert örstutt spor, er auðnuspor 

 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA gráðu í félagsráðgjöf og er óheimilt að afrita 
ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 
 
© Katrín Viðarsdóttir 2018 
270792-2869 
 
Reykjavík, Ísland, 2018 
 
 



3 

Útdráttur  

Íþróttir hafa verið mikilvægur þáttur í menningu flestra samfélaga í gegnum aldirnar. Talið 

er að íþróttir hafi jákvæð uppeldisleg áhrif og mannbætandi gildi fyrir iðkendur og 

samfélagið. Ástundun íþrótta í skipulögðu íþróttastarfi getur dregið úr líkum á 

áhættuhegðun og stuðlað að hollustuhegðun. Því er mikil áhersla lögð á skipulagt 

íþróttastarf fyrir börn og ungmenni, þar sem ástundun íþrótta getur hjálpað til við að 

styrkja samskipti iðkenda. Börn og ungmenni sem hafa góða samskiptafærni eru líklegri 

til þess að mynda góð tengsl við aðra. Til þess að einstaklingur nái að fóta sig vel og taka 

virkan þátt í því sem samfélagið hefur að bjóða, líkt og íþróttaiðkun, er mikilvægt að hafa 

góða félagsfærni. Félagsfærni er hegðun sem gerir einstaklingi kleift að eiga góð samskipti 

við aðra og ermikilvæg öllum. Rannsóknir hafa sýnt að börn með lélega félagsfærni eru 

líklegri til þess að verða félagslega einangruð, heldur en þau börn sem hafa góða 

félagsfærni. Hér er ætlunin að skoða hvort að íþróttaiðkun stuðli að uppeldislegu gildi 

fyrir börn og ungmenni, og hvort að íþróttaiðkun geti bætt félagsfærni barna og 

ungmenna. Þar sem einstaklingar geta bæði haft góða félagsfærni og lélega félagsfærni, 

verða báðir þættirnir skoðaðir. 

 Helstu niðurstöður ritgerðarinnar sýna að íþróttir styrkja marga þætti sem stuðla 

að góðri félagsfærni hjá börnum, þar sem að félagslegur og líkamlegur þroski þeirra eykst 

með íþróttaþátttöku. Mikilvægt er að fræða og upplýsa foreldra eða ummönnunaraðila 

um þá þætti sem gætu hjálpað til við að efla félagsfærni barna. 
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Formáli 

 
Þegar kom að því að velja ritgerðarefni fyrir lokaverkefni mitt til BA-prófs í félagsráðgjöf 

við Háskóla Íslands, kom ekkert annað til greina en að skrifa um eitthvað sem tengist 

íþróttum. Markast það af því að undirrituð hefur stundað íþróttir frá unga aldri og gerir 

enn. Síðastliðin fimm ár hef ég verið að vinna í grunnskóla samhliða námi. Þar hef ég séð 

börn vaxa úr grasi og dafna vel í flestum tilvikum. Það sem ég hef tekið mest eftir hvað 

varðar börnin sem ég umgengst eru áhrif íþróttaiðkunar á félagsfærni þeirra. Mörg þeirra 

höfðu ekki góða félagsfærni áður en þau hófu að iðka íþróttir utan skóla og veitti ég því 

athygli hversu mikið hún breyttist á jákvæðan hátt samhliða íþróttaiðkuninni. Mér finnst 

þessi áhrif mjög merkileg og afar áhugaverð því ákvað ég að skrifa um þetta mikilvæga 

málefni.  

 Bestu þakkir til Ástu Snorradóttir leiðbeinanda míns, fyrir gott samstarf, hvatningu 

og jákvætt viðhorf þegar á reyndi í ritgerðarskrifum. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni, 

og vinum fyrir áhuga og hvatningu í gegnum námið. Sérstakar þakkir til frænku minnar, 

Ernu Sverrisdóttur, fyrir að hafa gefið sér tíma og aðstoðað mig við ritgerðina.  
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1 Inngangur  

 

Í þessari BA-ritgerð verður fjallað um íþróttaiðkun barna og ungmenna með áherslu á þá 

einstaklinga er tilheyra ákveðnum áhættuhóp, þ.e. börn og ungmenni sem eru með lélega 

félagsfærni. Í ritgerðinni verður íþróttaiðkun túlkuð sem ástundun íþrótta sem á sér stað hjá 

íþróttafélagi og er stunduð utan skólatíma. Með verkefninu verður leitast eftir því að svara 

spurningunum: Hefur íþróttaiðkun uppeldislegt gildi fyrir börn og ungmenni? Getur 

íþróttaiðkun bætt félagsfærni barna og ungmenna ? 

 Alla daga og allt okkar líf erum við að notast við félagsfærni á einn eða annan hátt, en 

félagfærni er hegðun sem börn læra af helstu umgengnisaðilum og er sú hegðun að þróast í 

gengum allt lífsskeiðið (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007 ; Bee og Boyd, 2004). Einstaklingur 

notar félagsfærni til þess að nýta umhverfis og persónuleg úrræði, til að hafa áhrif á sitt eigið 

líf. Þetta er ákveðin geta sem gerir manneskju kleift að taka þátt í viðeigandi félagslegum 

athöfnum (Bee og Boyd, 2004). Börn með góða félagsfærni búa yfir góðri samskiptahæfni við 

aðra hvað varðar tjáningu, skilning og tilfinningar. Einnig hafa þau góða sjálfsmynd og trú á 

eigin getu. Aftur á móti eru þau börn sem eru með lélega félagsfærni mun líklegri til þess að 

sýna af sér áhættuhegðun. Því er mikilvægt að bregðast skjótt við og styrkja félagsfærni 

þeirra einstaklinga sem þurfa á því að halda, áður en þeir leiðast út í áhættuhegðun (Marquis 

og Baker, 2015). Eitt af því sem að getur styrkt félagsfærni eru íþróttir, þar sem að 

félagsfærni þróast meðal annars í gegnum íþróttir eða tómstundastarf (Ladd, 1999).  

Frá og með seinni hluta tuttugustu aldar hefur þátttaka í íþróttum vaxið ört hér á 

landi og hafa fræðimenn talað um „íþróttavæðingu samfélagsins“. Þátttaka barna og 

ungmenna í íþróttastarfi hefur aukist all verulega og er sá hópur talinn vera einn stærsti hluti 

þátttakenda í skipulögðu íþróttastarfi. Rekja má ástæður almennrar þátttöku ungs fólks í 

skipulögðu íþróttastarfi til jákvæðra hugmynda almennings um slíka starfsemi. Litið er á 

íþróttafélög sem hluta af uppeldisstofnunum samfélagsins en einnig sem heppilegan 

vettvang fyrir samfélagslega aðlögun barna og ungmenna (Viðar Halldórsson, 2014). 
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 Hreyfing er talin vera eðlislæg og nauðsynleg fyrir fólk á öllum aldri og gerir börnum og 

ungmennum kleift að vaxa og dafna. Einnig er hreyfing forsenda vaxtarþroska fyrir bein og 

vöðva. Sagt er að hreyfing hafi jákvæð áhrif á vellíðan og lífsgæði og er því regluleg líkamleg 

hreyfing barna og ungmenna talin vera mikilvæg, því þau munu búa að því alla ævi 

(Lýðheilsustöð, 2008). Í þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar á tengslum milli líkamlegrar 

hreyfingar og líkamlegrar vellíðunar sýndu þær niðurstöður fram á að þeir sem að hreyfa sig 

reglulega eiga síður við andleg vandamál að stríða, og eru yfir höfuð lífsglaðari en þeir sem að 

ekki hreyfa sig reglulega (Wiles o.fl., 2008). Sýnt hefur verið fram á að þau börn og ungmenni 

sem stunda íþróttir og reglulega hreyfingu séu að standa sig betur í námi en þau sem hvorki 

hreyfa sig né stunda íþróttir (Lýðheilsustöð, 2008). Þrátt fyrir að íþróttaiðkun sé talin vera 

jákvæð fyrir alla einstaklinga þá er ekki hægt að komast hjá því að tala um þær neikvæðu hliðar 

sem að geta komið upp hvað varðar iðkunina. Sem dæmi má nefna er þegar of mikil pressa 

kemur frá foreldrum eða nærumhverfi, getur leitt til álags og ofþjálfunar og haft slæm áhrif á 

bæði líkama og sál. Þetta á til að henda þá aðila sem skara fljótt fram úr (Weinberg og Gould, 

2003).  

2 Nútíma íþróttir  

 

Að mestu leyti er hægt að rekja nútíma íþróttir til Grikkja, en Bretar hafa þó átt stóran þátt í 

að auka vinsældir íþrótta á heimsvísu. Með innkomu og hjálp fjölmiðla urðu íþróttir mun 

dreifðari en áður og fóru að ná til fleiri landa og einstaklinga (Woods, 2011).  

Á nítjándu öld komu fram hugmyndir frá breskum fræðimönnum að íþróttir hafi 

uppeldislegt gildi fyrir þann sem að lagði stund á íþróttir og samfélagið sjálft. Hugmyndir þeirra 

voru að íþróttaiðkun og líkamleg þjálfun ættu að vera hluti af skólastarfi, þar sem í íþróttum 

lærði ungt fólk hvernig það ætti að takast á við lífið, og hver væru viðurkennd gildi 

samfélagsins, líkt og vinnusemi, sjálfsagi og heiðarleiki (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Fólk fór 

að gera sér grein fyrir þeim jákvæðu áhrifum sem að félagslega umhverfið hefur á þroska 

barns.  
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Almenn hreyfing er talin vera mikilvæg fyrir hvern og einn, en burt séð frá því eru 

íþróttir mikilvægur þáttur í menningu og skipulagi flestra samfélaga og á það sérstaklega við 

um okkar nútímasamfélag. Tilgangur og skipulag íþrótta er ekki talinn vera óbreytanlegur fasti, 

heldur háð tíðaranda hvers tíma, þar sem að form og eðli íþrótta er félagslega skilgreint.  

Nýjar hugmyndir, þekkingar og breyttir samfélagshættir hafa áhrif á hugmyndir einstaklinga 

hvað varðar íþróttir, skilgreiningar á þeim, form og áherslur íþróttastarfsins sem gerir íþróttir 

nútímans ólíkar þeim sem að tíðkuðust hér á árum áður (Guttmann, 2004). Áður fyrr var 

tilgangur íþrótta oft undirbúningur fyrir störf, líkt og hernað, en að öllu jöfnu voru íþróttir 

hugsaðar sem almenn skemmtun og afþreying fyrir fólk. Ekki leið á löngu þar til aðrar 

hugmyndir um tilgang íþrótta komu fram. Þær hugmyndir voru og eru enn fullgildar i dag að 

íþróttir stuðli að jákvæðum, uppeldislegum og mannbætandi gildum fyrir einstaklinga og 

samfélagið sjálft. Út frá þessu spratt síðar upp jákvæð félagsmótun fyrir ungt fólk sem íþróttir 

væru að stuðla að, samkvæmt þeim hugmyndum sem minnst var á hér að ofan. Einnig er talið 

að iðkun íþrótta sé góð leið í þeim tilgangi að miðla áfram samfélagslegum gildum til ungs fólks 

og líka með því að styrkja persónueinkenni iðkenda (Elias og Dunning, 1986).   

 

2.1 Skipulagt íþróttastarf 

 

Á 19. öld var fyrsta skipulagða íþróttastarfið sett upp fyrir unga drengi í Bretlandi, þar sem að 

íþróttastarfið var fjármagnað af skóla, kirkjuhópum og samfélaginu. Íþróttastarfinu var komið 

á með þeirri von um að það myndi kenna drengjum af lægri stéttum að vinna saman og 

undirbúa þá fyrir vinnumarkaðinn. Einnig átti íþróttastarfið að vera leið til þess að herða og 

auka keppnisskap drengja af milli og efri stéttum, og sporna við þeim kvenlegu gildum sem 

þeir gætu hafa lært af heimavinnandi mæðrum sínum. Aftur á móti áttu stúlkur að læra að 

vera góðar húsmæður og eiginkonur. Á þessum tíma voru íþróttir þannig einungis ætlaðar 

drengjum og karlmönnum (Coakley og Pike, 2009).  

Á undanförnum áratugum hefur skipulagt íþróttastarf verið tengt hefðbundnu 

skólastarfi, þar sem ýtt er undir að börn og ungmenni stundi íþróttir eftir skóla. Hér á landi eru 

það sveitarfélögin sem styrkja bæði börn og ungmenni fjárhagslega, í þeirri von að þau taki 

þátt í íþróttastarfi. Gerðar hafa verið rannsóknir á mikilvægi skipulagðs íþróttastarfs og það 

borið saman við óformlegt íþróttastarf, hvað varðar uppeldislega þætti.  



10 

Niðurstöður rannsókna sýndu fram á að þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi getur dregið úr 

áhættuhegðun ungmenna eins og steranotkun, reykingum og áfengisneyslu. Þeir iðkendur 

sem taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi eru ólíklegri til þess að neyta slíkra efna (Thorlindsson 

og Halldorsson, 2010). Þau jákvæðu áhrif sem skipulagt íþróttastarf hefur umfram aðra 

íþróttastarfsemi gætu átt rætur að rekja til formgerðar íþróttanna. Það eru nokkrir 

skýringaþættir sem gætu varpað ljósi á ástæðu þess að uppeldisgildi íþrótta séu meiri innan 

skipulagðs íþróttastarfs en óskipulagðs (Fine, 1979 ; Halldorsson, Thorlindsson og Katovich, 

2014). 

Í fyrsta lagi þá eru öll íþróttafélög á Íslandi aðilar að Íþrótta- og Ólympíusambandi 

Íslands og að því gefnu þurfa félögin að fara eftir þeim reglum og viðmiðum sem 

íþróttayfirvaldið setur fyrir, en dæmi um það eru hegðun og áherslur þjálfara og íþróttafélags. 

Vart þarf að nefna að neysla vímuefna á íþróttasvæðum og í íþróttakeppnum er stranglega 

bönnuð. Þetta málefni er litið alvarlegum augum og ef þjálfari, félag eða aðrir innan 

íþróttasambandsins verða varir við slíka neyslu er tekið fyrir slíkt. Íþróttastarfið og 

íþróttafélögin eiga að vera öruggur staður fyrir iðkendur sína (Halldorsson, Thorlindsson og 

Katovich, 2014). Nú til dags eru íþróttaæfingar yngri iðkenda tengdar við skólastarf, sem styrkir 

tengingu íþróttaiðkunar við aðrar stofnanir er sinna uppeldislegu starfi (Fine, 1979 ; 

Halldorsson, Thorlindsson og Katovich, 2014). 

 Í öðru lagi hefur þátttaka í íþróttum verið að mótast innan íþróttafélaga, af hefðum 

þeirra sem hafa skapast í áranna rás. Flest íslensk íþróttafélög eiga aldarlanga sögu og hafa 

mótað gildi og vinnubrögð, skapað leiðir og fyrirmyndir. Starfsfólk og iðkendur hafa tileinkað 

sér þau gildi og þær hefðir sem viðgangast í félögunum(Viðar Halldórsson, 2014).  

 Í þriðja lagi er það formlegt íþróttastarf sem að byggir á ákveðinni skuldbindingu 

iðkenda sinna. Ætlast er til þess að iðkendur mæti á æfingar og þá stundvíslega, taki þátt í 

fjáröflun, mæti á fundi og að þeir sinni þeim þáttum sem að starfið felur í sér. Einnig eiga 

iðkendur að aðstoða þegar kemur að mótum og keppnum, aðstoða við uppsetningu og 

framkvæmdir. Meðal annars með því að sjá um dómgæslu og vera á stigatöflunni svo dæmi 

sé tekið.  
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Hægt er að segja að þátttaka í íþróttum sé ákveðið starf sem  krefst skuldbindingar, sem gerir 

það að verkum að iðkendur hafa hvorki tíma né orku í að taka þátt í einhvers konar 

áhættulífstíl, svo sem fikta við neyslu áfengis og vímuefna (Halldorsson, Thorlindsson og 

Katovich, 2014). Hér er sérstaklega verið að tala um þá iðkendur sem að stefna á að ná sem 

bestum árangri í sinni íþrótt (Halldorsson, Helgason og Thorlindsson, 2012).  

Í fjórða lagi eru það foreldrarnir sem hafa mikla aðkomu að skipulögðu íþróttastarfi. 

Íþróttafélög þurfa að treysta á góðmennsku og hjálpsemi annarra þar sem þau byggja að 

miklu leiti á sjálfboðavinnu foreldra barnanna sem stunda íþróttir hjá þeim. Sjálfboðavinnan 

getur komið fram á ýmsan hátt, meðal annars með fjáröflunum, setu í stjórnum og 

foreldraráðum, áhorfi og dyggum stuðningi á leikjum. Það að foreldrar gefi sér tíma og taki 

þátt í áhugamálum barna sinna, mun hafa góð og mótandi áhrif á börnin (Wheeler, 2011). 

 Einstaklingar sem stunda skipulagt íþróttastarf eru líklegri til þess að umgangast aðra 

sem taka þátt í sama starfi og þeit sjálfir. Þá er manneskjan að eiga samskipti við jafningja, 

þjálfara og aðra einstaklinga sem hafa tileinkað sér góð vinnubrögð og viðhorf til árangurs. 

Allt þetta sem hefur verið nefnt hér að ofan er talið vera líklegt til þess að kalla fram jákvæða 

og heilbrigða hegðun sem og uppbyggilegar venjur sem íþróttaiðkendur munu tileinka sér og 

fylgja síðan eftir (Halldorsson, Thorlindsson og Katovich, 2014).  

 

2.2  Jákvæð áhrif íþrótta 

 

Eins og áður hefur komið fram hefur mikil aukning og þróun orðið hér á landi hvað varðar 

íþróttaiðkun, sem stafar þá af aukinni þátttöku einstaklinga í skipulögðu íþróttastarfi. Helstu 

ástæðu þróunarinnar má rekja til 7. og 8. áratugarins þegar hugtakið „íþróttir fyrir alla“ var 

kynnt. Vitundarvakning hafði átt sér stað og í kjölfar hennar var íþróttaiðkun og líkamsþjálfun 

yfir höfuð orðin ríkjandi innan flestra hópa vestrænna samfélaga á 9. áratug síðustu aldar 

(Þórólfur Þórlindsson o.fl, 2000).  

Hátt í 26 ár eru liðin síðan að mennta- og menningarmálaráðuneytið tóku upp á því að 

gerðar yrðu faglegar, samanburðarhæfar rannsóknir á högum, líðan og aðstæðum barna og 

ungmenna hér á landi, undir heitinu Ungt fólk. Mikil þróun hefur átt sér stað hér á landi hvað 

varðar slíkar rannsóknir.  
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Rannsóknirnar eru gerðar með reglulegu millibili og varða alla þá grunnskólanemendur sem 

eru í 5. til 10. bekk og öllum árgöngum framhaldsskóla landsins. Þær þykja einstæðar á 

heimsvísu sökum þess að þær ná til þeirra nemenda sem voru í skólanum þann dag sem 

rannsóknin fór fram (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2013). Árið 2013 voru helstu 

niðurstöður rannsóknar kynntar og það helsta sem kom fram í þeim var að mikil aukning á 

íþróttaiðkun hefur orðið frá árinu 2007, þá sérstaklega meðal stelpna. Þeir nemendur sem æfa 

íþróttir hjá íþróttafélagi voru síður líklegri til að upplifa einmanaleika. Á móti sögðu þeir 

nemendur sem stunduðu ekki íþróttir að einmanaleikinn kæmi oft upp hjá þeim (Stjórnarráð 

Íslands, 2013). Þessi mikli vöxtur sem hefur orðið í íþróttastarfi bendir til þess að íþróttafélögin 

séu að gera góða hluti, því þau eru að sinna samfélagslegu hlutverki, með því að vinna gegn 

kyrrsetu sem dæmi (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009).  

Íþróttaiðkun hefur góð áhrif á einstaklinga, bæði á líkama og sál. Ástundun íþrótta 

myndar sterk tengsl á milli vellíðan og samfélagsvirknis. Talið er að íþróttir hjálpi börnum og 

ungmönnum til þess að þroskast og gefi þeim kost á að ná réttum tökum á eigin lífi (Coakley, 

2003). Litið er á íþróttafélög og iðkun íþrótta sem öruggan stað fyrir börn og ungmenni, þar 

sem að þau geti verið áhyggjulaus og lært góða siði og venjur. Talið er að íþróttaiðkun minnki 

líkurnar á því að börn leiðist út í ólögleg efni eða einhverskonar glæpi (Woods, 2011). 

 

2.3 Líkamleg og andleg áhrif 

 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að íþróttaiðkun og almenn hreyfing yfir höfuð er góð og 

mikilvægt fyrir líkama og sál. Hreyfing bætir líkamsstarfsemi og dregur úr líkum á því að 

einstaklingar fái einhverskonar kvilla, má þar nefna háan blóðþrýsting, beinþynningu, 

hjartasjúkdóma, liðagigt og jafnvel krabbamein (Berger, 2011).  

Samkvæmt rannsóknum sem hafa verið gerðar hvað líkamlega hreyfingu varðar, þá 

benda ýmsar niðurstöður til þess að jákvæð tengsl liggi á milli þátttöku í skipulögðu 

íþróttastarfi og lífsgæðum. Einstaklingar sem að stunda einhverskonar íþrótt eru ekki einungis 

hraustari en aðrir, heldur betur í stakk búnir til að takast á við þær ýmsu áskoranir sem verða 

á þeirra vegi.  
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Ekki nóg með það heldur eru einstaklingar sem að taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi mun 

líklegri til þess að innbyrða hollari fæðu, reykja síður og eru mun ólíklegri en aðrir til að neyta 

ólöglegra efna og eru oftast nær í mun betra líkamlegu formi (Lýðheilsustöð, 2010).  

Íþróttaiðkun getur dregið úr ýmsum andlegum kvillum hjá börnum og ungmennum. 

Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar í tengslum við málefnið, sýna fram á að kvillar á borð 

við streitu, kvíða og þunglyndi komi mun sjaldnar fram hjá þeim einstaklingum sem stunda 

íþróttir reglulega. Það eru talsvert minni líkur á því að einstaklingar finni fyrir þreytu og 

verkjum þegar íþróttir eru stundaðar reglulega. Það er ákveðin vellíðan sem eykst við 

ástundum íþrótta og út frá því má álykta að þessi vellíðan sé ein af helstu ástæðum þess að 

þeir sem stunda íþróttir séu að kvarta mun minna undan verkjum og þreytu en aðrir sem 

stunda þær ekki (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009). Oft er talað um að unglingsárin geti verið mjög viðkvæmur 

tími hvort sem það tengist líkamlegu eða andlegu hliðinni. Margt bendir þó til þess að þátttaka 

í íþróttum sé að hjálpa ungmennum í gegnum þennan tíma, með þeim hætti að þau eru að 

fræðast um sinn eigin veik- og/eða styrkleika. Einnig er talað um að íþróttaiðkun geti aðstoðað 

ungmenni við sín félagaslegu tengsl, sem mun þá að öllum líkindum bæta vellíðan hjá þeim 

(Dworkin, Larson og Hansens, 2003).  

 

2.4  Félagsleg áhrif  

 

Skipulögð íþróttastarfsemi og íþróttafélög reyna að stuðla að góðri heilsu og vellíðan fyrir 

iðkendur sína. Það að vera í félagi eða almennt að stunda íþróttir getur dregur úr líkum á 

áhættuhegðun og stuðlað að hollustuhegðun, þar sem áhersla er lögð á heilsu, líkamlegt form 

og jákvæð og góð tengsl milli allra. Börn og unglingar mynda góð geðtengsl sem viðhaldast í 

skipulögðu íþróttastarfi og geta eignast marga vini þar. Því er lögð mikil áhersla á samskipti í 

slíku starfi (Rúnar Vilhjálmsson og Þórólfur Þórlindsson, 1992). Almennt gilda vissar reglur hjá 

íþróttafélögum sem iðkendur læra  í gegnum íþróttastarfið og er skylt að fylgja eftir. Það að 

fara eftir settum reglum mun hjálpa ungmennunum að takast á við þann ágreining sem getur 

orðið á vegi þeirra og kenna þeim hvernig eigi að leysa úr honum á sanngjarnan hátt. Með 

þessum reglum er verið að undirbúa ungmennin fyrir komandi framtíð (Lever, 1978).  
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 Samkvæmt samheldniskenningu Emilie Durkheim byggja hópar á sameiginlegum 

upplifunum, hugmyndum og athöfnum. Með þátttöku í slíkum hópum er hægt að fyrirbyggja 

vanvirkni, vanlíðan og frávikshegðun í gegnum félagslegt taumhald og samhjálp. Það sem átt 

er við er að hegðun einstaklinga er settar skorður, tilfinningum og hugmyndum er þá miðlað 

áfram. Hægt er að líkja þessu við íþróttafélög sem setja iðkendum sínum ákveðin markmið, 

svo að þau hafi þann kost að ná betri árangri, því með betri árangri eru þau líklegri til þess að 

ýta undir hollustuhegðun og telja þá áhættuhegðun vera ógnun fyrir íþróttaiðkendur (Rúnar 

Vilhjálmsson, 2006).  

 

2.4.1 Áhættuhegðun barna og ungmenna 

 

Áhættuhegðun getur ýmist skaðað einstaklinginn sjálfan eða þá aðila sem eru í kringum 

hann. Með slíkri hegðun getur einstaklingur verið að kalla eftir tilfinningalegum viðbrögðum 

frá öðrum eða vonast eftir að valda uppnámi. Slík hegðun er algengust í kringum 

unglingsárin. Dæmi um þessa hegðun er ofbeldi, svindl og brottfall í skóla, afbrot, neysla og 

sjálfsvíg (Santrock, 2002). Áhættuhegðun unglinga getur hafist á unglingsárunum eða átt 

rætur að rekja til hegðunarvanda í barnæsku. Ef áhættuhegðun hefst í barnæsku eru mun 

meiri líkur á því að hún þróist í andfélagslega hegðun á fullorðinsárum (Farrington og Loeber, 

2000). Það fer eftir því hvernig áhættuhegðun er stunduð og hversu alvarlegar afleiðingarnar 

eru, en verstu dæmin eru sjúkdómar og dauðsföll (Knight o.fl., 2001). Rannsóknir hafa sýnt 

að íþróttaiðkun dregur úr líkum á áhættuhegðun og stuðli að hollustuhegðun, þar sem að 

einstaklingar læra góð samskipti og mynda jákvæð geðtengsl. Það eru margir þættir sem 

hafa áhrif á hvernig rætast mun úr unglingum og þá sérstaklega þá sem að sýna 

áhættuhegðun eða eru líklegir til þess að sýna hana. Eins og áður hefur verið nefnt þá er 

margt sem hefur áhrif á uppvöxt og framtíð barns en helstu þættirnir eru erfðafræðilegir og 

umhverfisþættir. Þrátt fyrir að þessir þættir hafi mikil áhrif á einstaklinga þá getur 

persónuleiki og þrautsegja einnig haft áhrif. Ef að tveir einstaklingar hafa alist upp við sömu 

neikvæðu aðstæðurnar, þýðir það ekkert endilega að báðir einstaklingarnir munu leiðast út í 

áhættuhegðun, jafnvel þó að líkurnar séu meiri en ella, þá getur þrautseigja og persónuleiki 

þeirra verið mismunandi, sem getur hjálpað til á jákvæðan hátt (Santrock, 2002).  
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 Þrýstingur frá jafningjum getur leitt til þess að unglingur fari að prófa óæskilega hluti, 

líkt og neyslu áfengis eða annarra vímuefna. Líkt og komið hefur fram þá getur íþróttaiðkun 

og íþróttafélögin hjálpað til við að draga úr áhættuhegðun barna og ungmenna og stuðlað að 

hollustuhegðun, með því að leggja áherslu á heilsu og líkamlegt form sem forsendu að 

góðum árangri (Rúnar Vilhjálmsson, 2006).  

 

2.4.2 Samskiptakenning George H. Mead 

 

Samskiptakenning Mead fjallar um samskipti við aðra einstaklinga og mikilvægi þeirra. 

Áhugavert væri að skoða kenninguna og tengja hana við íþróttaiðkun og félagsfærni barna og 

ungmenna, þar sem að mikil áhersla er lögð á góð samskipti. Góð félagsfærni getur hjálpað 

þeim einstaklingum sem að stunda íþróttir, því þar reynir á samskipti við aðra iðkendur og 

þjálfara, svo dæmi sé tekið (Garðar Gíslason, 2007). 

 Ein helsta kenning George H. Mead er um sjálfið. Hann vill meina að samskipti við 

ákveðna einstaklinga eða stofnanir samfélagsins geti haft félagsmótandi áhrif á sjálf 

einstaklings, háð því hve tengslin eru sterk. Þegar á unglingsárin er komið er það 

jafningjahópurinn sem skiptir miklu máli fyrir unglinga. Góð samskipti við aðra einstaklinga 

getur dregið úr líkum á ýmsum frávikshegðunum, líkt og reykingum og áfengisneyslu (Viðar 

Halldórsson o.fl., 2012).  Samskiptakenningin inniheldur tvær hliðar sem er „ég“ og „mig“. Fyrri 

hliðin er hvað mest óútreiknanleg, ófyrirsjáanleg en er þó skapandi að öllu leyti. Hún á rætur 

að rekja til minninga einstaklinga, sem byggir á eigin löngunum án þess að taka tillit til annarra. 

Seinni hliðin snýr að félagsmótuðum samskiptum einstaklings við aðra og er kallað 

félagsmótandi sjálfið, sem er félagslegt taumhald yfir „ég“, þar sem að einstaklingur er að 

hegða sér í samræmi við reglur og viðmið og er að taka tillit til annarra og þeirra skoðana 

(Garðar Gíslason, 2007). Ef enstaklingur æfir íþróttir með ákveðnu íþróttafélagi, þá gerist það 

sjálfkrafa að hann verður hluti af ákveðnum hóp, sem hefur sameiginleg gildi og viðmið að 

leiðarljósi (Durkheim, 1951). 

 

 

 



16 

2.4.3 Taumhaldskenningin 

  
Bandarísku fræðimaðurinn Travis Hirschi setti fram taumhaldskenninguna, en kenningin fjallar 

um félagslegt taumhald og er ein af grundvallarkenningum afbrotafræðinnar frá því að hún 

kom út árið 1969. Það sem Hirschi vildi sýna fram á með kenningunni var að frávikshegðun 

verður til í kjölfar þess að tengslin milli einstaklings og samfélags veikjast eða jafnvel rofni. Til 

að útskýra þetta betur með dæmi þá eru þeir einstaklingar sem eru með lítil tengsl við 

fjölskyldu sína mun líklegri til þess að fremja afbrot heldur en þeir sem eru með góð og náin 

tengsl við fjölskylduna. Það eru fjórir nátengdir og samverkandi þættir félagstengsla sem hafa 

hvað mest áhrif á frávikshegðun ungmenna. Þættirnir eru geðtengsl, skuldbinding, þátttaka og 

viðhorf.  

 Fyrst eru það geðtengsl, í þessum þætti felst að einstaklingur með sterk tengsl við 

fjölskyldu sína og vini er ólíklegri til þess að mynda frávikshegðun, þar sem að þeir eru mun 

næmari á hagi annarra og vilja ekki valda neinum vonbrigðum. Þetta kallar á þau góðu 

geðtengsl sem að börn geta myndað í skipulögðu íþróttastarfi (Rúnar Vilhjálmsson og Þórólfur 

Þórlindsson, 1992). 

 Annar þátturinn er skuldbinding, þar sem að raunhæf markmið og skyldur geta dregið 

úr líkum á því að frávikshegðun mótist hjá einstaklingi. Ef framtíðarmarkmið og skyldur eru 

miklar, er ólíklegra að þeim verði fórnað fyrir einhverskonar afbrot (Helgi Gunnlaugsson, 

2008). Sé dæmi tekið, þá eru börn og ungmenni sem stunda íþróttir og hafa skuldbundið sig 

til þess að sinna því, ólíklegri til að sýna frávikshegðun (Thio, 2010).  

 Þriðji þátturinn er þátttaka, en þar er átt við þátttöku í viðurkenndu starfi, líkt og 

íþróttastarfi. Þau börn og ungmenni sem eru virk í skipulögðu íþróttastarfi utan skóla, eru 

líklegri til þess að fylgja markmiðum sínum og ólíklegri til þess að sýna frávikshegðun. 

Íþróttaiðkun skapar vettvang til að tileinka sér aga og að leggja sig fram, en einnig kennir það 

grundvallargildi líkt og, virðingu, umburðarlyndi og samvinnu (Viðar Halldórsson, 2004).  

 Fjórði og síðasti þátturinn er viðhorf, þar sem að virðing fyrir lögum og reglum 

samfélagsins eru að draga úr líkum á frávikum (Helgi Gunnlaugsson, 2008). Allir þessir fjórir 

þættir um félagsleg tengsl hafa áhif á hvorn annan. Börn og ungmenni sem eiga í góðum 

tengslum við foreldra sína, eru líklegri til þess að ganga betur í skóla (Wiatrowski, Griswold og 

Roberts, 1981).  
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Ef að sterk vinatengsl eru til staðar, eru meiri líkur á því að börn og ungmenni taki þátt í félags- 

og íþróttastarfi utan skóla. Virk þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi kennir þeim að bera virðingu 

fyrir öðrum (Viðar Halldórsson, 2004).  

 

2.5 Neikvæð áhrif íþrótta 

 

Þrátt fyrir að almennt sé talið að íþróttaiðkun hafi jákvæð áhrif á einstaklinga, má ekki gleyma 

því að áhrifin geta einnig verið neikvæð. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á íþróttaiðkun, 

hafa sýnt fram á að iðkunin getur orsakað neikvæða upplifun, ásamt því að hafa neikvæð áhrif 

á andlega og líkamlega heilsu íþróttaiðkenda (Bartholomew o.fl., 2011). Of mikið álag á unga 

iðkendur getur leitt til þess að brottfall eigi sér stað fyrr en búist er við. Félagslegi þátturinn 

getur spilað stórt hlutverk í brottfalli ungmenna. Ástæðan getur verið sú að ungmennunum 

finnast þau ekki vera jafn mikilvæg og aðrir hópmeðlimir, ná ekki að eignast vini því ef ekki 

hefur verið lagt mikið upp úr liðsvinnu. (Ryska o.fl., 2002).  

 Einstaklingar sem stunda mikla hreyfingu eða stunda vissa íþrótt geta orðið of 

uppteknir af útliti sínu. Þeir fara að bera sig saman við aðra og eltast við svokallaða staðlaða 

ímynd um líkama kynjanna. Ef að ungmenni eru undir of miklu álagi eða pressu hvað varðar 

íþróttaiðkun  getur það orðið til þess að þau gefast upp og hætti allri hreyfingu þegar líður á 

fullorðinsárin (Hallal o.fl., 2006). Pressa frá foreldrum getur ýtt undir óánægju barnanna. Þau 

fara að finna fyrir vanlíðan og geta orðið hrædd um að valda foreldrum sínum vonbrigðum. Í 

kjölfarið gætu börnin misst áhuga á iðkuninni, orðið stressuð sem síðan gæti leitt til þess að 

sjálfsmynd barnanna verður neikvæð (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). Rannsakendur hafa 

sýnt að of mikið álag á börn í íþróttum getur leitt til neikvæðra áhrifa á andlegan og líkamlegan 

þroska þeirra. Ef að æfingaáætlanir frá þjálfurum eru fjölbreyttar og rétt uppbyggðar, getur 

það aukið sjálfsálit og sjálfsmynd hjá börnum. Endurtekningar og utanaðkomandi þrýstingur 

vill oft fylgja sérhæfðri þjálfun sem getur haft neikvæðar afleiðingar í för með sér (Wiersma, 

2000). 
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3 Gildi íþróttaiðkunar fyrir börn og ungmenni  

 

Eftir vitundarvakningu í heiminum á mikilvægi heilsu og hreyfingar, fóru hlutir að breytast. 

Upphaf skipulagðrar íþróttaiðkunar má rekja til síðari hluta nítjándu aldar, þegar ný viðhorf 

gagnvart íþróttum spruttu fram. Þá komu fram hugmyndir um að íþróttir hefðu uppeldislegt 

gildi, bæði fyrir einstaklinginn og samfélagið. Í flestum nútímasamfélögum er íþróttaþátttaka 

orðin almenn, og eru sífellt fleiri að leggja stund á einhvers konar íþróttir í öllum hópum 

samfélagsins (Guttmann, 2004). Íþróttir skapa vettvang fyrir iðkendur, hjálpa þeim að öðlast 

aga, bæta sjálfstraust og þjálfa leiðtogafærni. Kennd eru grundvallargildi, umburðarlyndi, 

samvinna og virðing. Í íþróttum læra einstaklingar að leggja sig fram og að takast á við sigra og 

ósigra (United Nations, 2003). 

Líkt og komið hefur fram hafa margar rannsóknir og kenningar verið gerðar og settar 

fram hvað varðar áhrif íþróttaiðkunar á einstaklinga og tengsl hennar við sjálfsálit, líkamsmynd 

og þá ýmsu kvilla sem tengjast þessum þætti. Rannsóknir sem snúa að þessu málefni hafa gefið 

til kynna að íþróttaiðkun unglinga sé að tengjast mörgum og jafnframt ólíkum persónulegum 

og félagslegum þáttum (Vilhjálmur og Þorlindsson, 1998). Margar af þessum rannsóknum hafa 

sýnt fram á að íþróttaiðkun í gegnum skipulagt íþróttastarf hefur jákvæð áhrif á börn og 

ungmenni og skapar minni hættu á að einstaklingar leiðist út í áhættuhegðun (Rannsóknir og 

greining, e.d.). Talið er að íþróttafélög séu hluti af uppeldisstofnunum samfélagsins og því 

góður kostur þegar kemur að félagsmótun barna og unglinga. Þegar talað er um félagsmótun 

í þessu samhengi er átt við það að samfélag og umhverfi einstaklingsins hafi ákveðin áhrif á 

hegðun hans og viðhorf. Félagsmótun kennir þá ungmennunum hvað sé rétt og rangt og 

hvernig þau gætu hegðað sér á viðeigandi hátt. Þó hér sé einungis verið að vitna í félagsmótun 

ungmenna þá á hún sér stað hjá öllum aldurshópum. Einstaklingar eru alltaf að mótast af því 

umhverfi sem þeir eru staddir í hverju sinni (Elias og Dunning, 1986). 

Börn sem að byrja að æfa íþróttir á unga aldri fá fljótt áhuga á keppnum og áður en 

varir eru þau farin að bera sig saman við önnur börn og jafnframt byrjuð að metast um færni í 

ákveðnum íþróttum. Börn sem að standa sig vel í íþróttum og geta sýnt fram á góðan árangur, 

eru oft í meiri metum meðal jafningja en börn sem að stunda ekki íþróttir. Þetta gerir það að 

verkum að börn sem hafa góða færni eru líklegri til þess að festast í íþróttum og hafa meiri 

áhuga á hreyfingu heldur en börn sem að hafa slaka færni (Cech og Martin, 2012).
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4 Félagsfærni 

 

Félagsfærni er félagslega viðurkennd lærð hegðun sem gerir manneskju kleift að eiga góð og 

árangursrík samskipti við aðra. Hún er einnig hæfni að forðast félagslega óæskileg viðbrögð. 

Sem dæmi, að kunna að deila með öðrum, hrósa og hjálpa. Þessi þrjú dæmi eru eitt af  mörgum 

höfuðviðfangsefnum bernskunnar. En í æsku öðlumst við einmitt færni til að geta átt í góðum 

samskiptum við aðra (Reykjavíkurborg, 2008). Börn sem eiga auðvelt með félagsleg samskipti 

eru líklegri til þess að ná fram sínum markmiðum. Einnig hafa þau jákvæða sjálfsmynd sem 

auðveldar þeim samskipti við aðra einstaklinga og að tjá sínar persónulegu skoðanir (Hrund 

Logadóttir o.fl., 2004). Félagsfærni er talinn vera einn áhrifamesti umhverfisþáttur í þróun 

barna og ungmenna (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007). Samskipti barna og vinasambönd þeirra 

hafa áhrif á lífsgæðin hjá þeim og á þróun andlegs-, félags- og vitsmunaþroska (Solish o.fl., 

2010). Allt frá unga aldri er barn að efla félagsfærni sína, því að félagsfærni hjá barni mótast 

að mörgu leyti í leikskóla, þar sem það öðlast færni til að geta viðhaldið gagnvirkum og 

jákvæðum leik við önnur börn.  

Þegar á grunnskólaaldurinn er komið á stærsta stökkið í félagsfærni sér stað, því þar 

kemur fljótlega í ljós hversu mikla félagsfærni börn hafa. Á þessum aldri fara þau að þróa með 

sér aukna félagsfærni og samskipti við vini verða mikilvægari en áður (Rubin, Bukowsky, Parker 

og Bowker, 2008). Iðkun íþrótta getur hjálpað börnum og ungmennum að byggja upp 

sjálfsmynd sína og styrkja samskiptahæfni þeirra, sem er grundvallar atriði þegar kemur að 

góðri félagsfærni. Í íþróttum læra ungmennin að fylgja reglum og að bera eigi virðingu fyrir 

jafnöldrum sínum (Dorak o.fl., 2012). 

 Það að foreldrar séu meðvitaðir um hvað þeir geta gert til að styrkja barnið sitt á þessu 

sviði er mikilvægt því að félagsfærni hefur áhrif á framtíð barnsins. Meiri líkur eru á því að börn 

sem skortir félagsfærni sé ýtt til hliðar og verði jafnvel útilokuð frá barnahópnum (Frost, 

Wortham og Reifel, 2008). Foreldrum barna sem eiga erfitt félagslega er ráðlagt að leita til 

sérfræðinga, sem geta aðstoð barnið með félagsfærniþjálfun. Þjálfunin snýst um að auka 

félagsfærni einstaklings. Einstaklingur lærir að byggja upp og viðhalda jákvæðum tenglsum við 

jafnaldra sína. Einnig lærir hann að standa á sínu og hvernig eigi að sýna samúð og sjálfstjórn. 

Það er aldrei of seint að bæta félagsfærni einstaklings, en þó er mælt með því að grípa sem 

fyrst inn í. Því yngri sem einstaklingurinn er, því móttækilegri er hann fyrir aðstoðinni (Sigrún 

Aðalbjarnadóttir, 2007).  
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Mikilvægt er að kanna hvar barn stendur félagslega, hvaða þætti barnið skortir og 

hvaða hegðun það er sem skiptir raunverulega mestu máli.  Með réttri félagsfærniþjálfun eru 

meiri líkur á að meðferðin skili jákvæðum árangri. Til eru mörg próf sem að mæla hvar 

einstaklingar standa félagslega og hvað þá skortir en hér verður einungis skoðað eitt próf sem 

mælir félagsfærni hjá börnum og ungmennum. Prófið heitir Social skills improvement System 

Rating Scales (SSIS – RS), og var hannað til þess að veita aðstoð við að greina og finna þá þætti 

þar sem vantar upp á félagsfærni hjá börnum á aldrinum þriggja til átján ára (Gresham og 

Elliot, 2011). Prófið er lagt fyrir þau börn sem eru að öllum líkindum með skerta félagsfærni og 

sett fram í þeim tilgangi að skoða hvaða þætti í fari barns þarf að styrkja. SSIS – RS er sett upp 

sem spurningakannanir og er lagt fyrir nemendur, kennara og foreldra. Kennarar og foreldrar 

eiga að svara ákveðnu spurningablaði og þurfa svo að meta spurningarnar út frá því barni sem 

verið er að prófa. Svarblaðið er sett upp á fimm punkta skala frá „aldrei“ til „næstum alltaf“. 

Barnið sem er prófað þarf síðan að svara spurningablaði þar sem svarmöguleikarnir eru settir 

eins upp og fyrir kennara og foreldra, á fimm punkta skala, nema eru frá „sammála“ til 

„ósammála“ í stað „aldrei“ og „næstum alltaf“. Prófið er byggt upp eftir mati á þremur sviðum, 

félagsfærni, áhættuhegðun og námsgetu. Í félagsfærni hlutanum er skoðað samskiptahæfni 

barnsins, sjálfstjórn, hjálpsemi, samúð og ábyrgð. Þegar áhættuhegðun er könnuð er verið að 

meta hvort að hegðun komi í veg fyrir að barnið geti hagað sér á viðeigandi og félagslegan 

hátt. Hvað varðar námsgetu eru það kennarar sem geta lagt þetta ákveðna próf fyrir 

nemendur sína, til að kanna lestur, stærðfræði, hvatningu og stuðning foreldra sem dæmi. 

Prófið er talið vera mjög hentugt og er gert í þeim tilgangi að ná fram upplýsingum um 

áhættuhegðun og félagsfærni barna. Það er hægt að nota prófið til þess að skoða þau ýmsu 

áhyggjumál sem geta komið upp hjá einstaklingum. Sem dæmi má nefna hegðunarvanda, 

skort á félagsfærni eða þegar grunur er á einhverfueinkennum (Gresham og Elliot, 2011). 

Félagsfærni hefur mikil áhrif á marga þætti í lífi barna, og þess vegna er mikilvægt að greina 

strax ef einhverja þætti vantar. Það er mikilvægt að grípa fljótt inn í og hjálpa til við að efla 

félagsfærni ef þess þarf (Ratto o.fl., 2010).  

Það að vita hvernig félagsfærni er mæld gæti reynst vel fyrir flest alla, sérstaklega þá 

einstaklinga sem að eiga börn eða eru að vinna í kringum börn og ungmenni. Til að nefna 

gætu foreldrar, kennarar og þjálfarar nýtt sér þær aðferðir sem til eru, til þess að sjá hvar 

börnin eru stödd og bera niðurstöðurnar saman (Mcmahon og Solomon, 2015).  
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4.1 Sjálfsmynd 

 

Sjálfmynd er eitthvað sem hver og einn einstaklingur finnur innra með sér og þarf stöðugt að 

rækta sjálfur. Eigin hugsun og skoðun er undir einstaklingnum komið en aftur á móti geta 

utanaðkomandi haft mikil áhrif. Þau verkefni sem tekin eru fyrir í daglegu lífi ganga mun betur 

ef trú á þau er til staðar. Það sem mestu máli skiptir er jákvæðnin. Það er ekki nóg að aðrir hafi 

trú á okkur, heldur þurfum við að trúa á okkur sjálf. Margir hlutir geta haft áhrif á jákvæðni og 

sjálfsmynd einstaklings. Einn ákveðinn þáttur getur haft góð áhrif og er það íþróttaiðkun 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að því virkari sem einstaklingur er í 

íþróttastarfi því mun jákvæðari verður hann. Um leið uppgötvar viðkomandi sína eigin 

hæfileika, sem getur leitt til þess að sjálfstraustið og sjálfsmyndin styrkist (Slutzky og Simkins, 

2009). 

 Öll höfum við ákveðna skoðun á okkur sjálfum og sú skoðun hefur afgerandi áhrif á líf 

okkar, í t.d ástarmálum-, vinnunni, hvernig við upplifum okkur sem foreldra og hversu langt 

við náum í lífinu (Branden, 2003). Einstaklingur með heilbrigða sjálfsmynd upplifir andlega, 

líkamlega og félagslega velferð. Það sem fólk hugsar, segir og gerir er undir þeim komið hvaða 

álit þau hafa á sjálfum sér (Erikson, 1968). Allir hafa ákveðna mynd innra með sér, en sú mynd 

snýr að því hver við erum sem manneskjur, hvernig við erum í samskiptum við aðra og hvers 

virði við erum. Þær jákvæðu og neikvæðu athugasemdir sem hafa verið sagðar um okkur hafa 

áhrif á þessa mynd. Þeir einstaklingar sem geta haft mikil áhrif á mat okkar eru til dæmis fólkið 

sem við umgöngumst hvað mest, foreldrar, systkini, vinir, makar, kennarar, yfirmenn og 

þjálfarar. Álit þeirra, hvort sem það er jákvætt eða neikvætt, hefur áhrif á hvernig við skynjum 

okkur sjálf allt okkar líf (Dóra Guðrún Guðmundsóttir, 2006).  

Að hafa góða sjálfsmynd er mikilvægur þáttur í því að lifa góðu lífi.  Þau börn sem eru  

með góða sjálfsmynd eiga auðveldra með að eiga góð samskipti við aðra. Sjálfsmyndin getur 

styrkt félagsfærni barna, þar sem að sjálfsmyndin hefur áhrif á samskiptafærni þeirra (Hrund 

Logadóttir o.fl., 2004). Góð sjálfsmynd segir til að sjálfsöryggi er til staðar sem gefur jákvæða 

afstöðu til lífsins. Sá einstaklingur sem hefur góða sjálfsmynd er jákvæður og ber virðingu fyrir 

þeim jákvæðu og neikvæðu göllum sem hann ber. Ávallt þarf að byggja upp góða sjálfsmynd 

og til þess að ná árangri í því er nauðsynlegt að hugsa á uppbyggjandi hátt um kosti sína og 

galla, í staðinn fyrir að brjóta sig niður, árangurinn mun skila sér á jákvæðan hátt.  
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Fyrir börn og unglinga er mikilvægt að vera hluti af góðum hóp og hafa kost á því að taka þátt 

í uppbyggilegu tómstundastarfi líkt og skipulögðu íþróttastarfi. Að tilheyra slíkum hóp getur 

haft góð áhrif á einstaklinga og komið í veg fyrir að hann verði fyrir félagslegri einangrun, eða 

leiðist jafnvel út í áhættuhegðun (Leitner og Leitner, 2012).  

 Neikvæð sjálfsmynd getur haft margt slæmt í för með sér. Einstaklingar með slæma 

sjálfsmynd meta sínar eigin skoðanir ekki hátt og þurfa oft að fá viðurkenningu frá öðrum til 

að taka mark á þeim. Öfugt við þá einstaklinga sem hafa góða sjálfsmynd, sem geta hrósað sér 

sjálfir. Léleg sjálfsmynd birtist á ýmsan hátt, til að mynda að þora ekki að taka þátt í neinu 

félagslegu, vilja ekki koma sínum skoðunum á framfæri eða forðast athygli og villja helst vera 

ósýnilegir. Svo eru aðrir sem haga sér öfugt við það. Þeir leita stöðugt eftir athygli og krefjast 

staðfestingar án þess að hlusta á skoðanir annarra (Dóra Guðrún Guðmundsóttir, 2006). Margt 

bendir til þess að íþróttaiðkun hafi mikla áhrif á sjálfsmynd og sjálfsálit barna og ungmenna, 

þar sem að íþróttir hafa gott samfélagslegt gildi og geta bætt heilsu og líðan hjá þeim 

einstaklingum sem að stunda íþróttir (Menntamálaráðuneytið, 2006).  

Sjálfstraust og sjálfsálit eru hluti af sjálfsmynd okkar. Sá aðili sem hefur sjálfstraust, 

hefur trú á sjálfum sér og sinni eigin getu. Sjálfstraust tengist hæfni til sjálfstjórnar, það að 

geta skipulagt sig, sett sér markmið og fundið leið hvernig ætti að ná þessum tilsettum 

markmiðum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Sjálfstraust getur bæði verið jákvætt og 

neikvætt. Ef að börn og ungmenni eru með lélegt sjálfstraust er mikilvægt að bæta það, og er 

það hægt með því að hvetja þau til þess að stunda áhugamál sín og taka þátt í starfi sem að 

gæti eflt þau félagslega, líkt og íþróttastarfi (Hankin, Abramson og Siler, 2001). Sjálfsálit er 

nátengt hugtakinu sjálfstraust, en sjálfsálit segir til um það álit sem við höfum á okkur sjálfum 

og byggist á því hvernig við berum okkur saman við aðra. Sjálfsálit er sú mynd sem 

einstaklingur dregur upp af sjálfum sér um líkama sinn, sál, færni og hæfni. Blanda af því 

hvernig hann lítur á sjálfan sig og hvernig hann speglar sig í samfélaginu (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007). Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar sem að skoða samband á milli 

íþróttaiðkunar og sjálfsálitts hjá börnum og unglingum. Út frá niðurstöðum rannsókna bendir 

margt til þess að þátttaka í íþróttum geti haft bein áhrif á sjálfsálit unglinga. Sterkt samband 

er að finna ef íþróttaiðkunin er stunduð hjá íþróttafélagi og ef að liðið hefur ákveðna stöðu 

meðal jafningjahópa. Með því að tilheyra ákveðnu liði, mun unglingurinn öðlast félagslega 

stöðu og ásamt því hefur iðkunin áhrif á líkama hans. Sá möguleiki á að líkami unglinga geti 

orðið grannur eða vöðvastæltur, eykur sjálfsálitið hjá þeim (Kirkcaldy o.fl., 2002). 
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5 Íþróttir og félagsfærni barna 

 

Þátttaka í daglegu lífi verður seint ofmetin, því með þátttöku í ýmsum viðfangsefnum mun fólk 

öðlast leikni, það mun tengjast öðrum og líka samfélaginu en einnig mun það finna fyrir tilgangi 

í lífinu (Snæfríður Þóra Egilson, 2008). Það sem talið er hafa hvað mest áhrif á líf einstaklings 

er félagsfærni. Einstaklingur sem hefur góða félagsfærni á auðveldara með að fóta sig í 

samfélagi með öðrum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Félagsfærni er grundvöllur velferðar í 

lífi einstaklings, en félagsfærni hefur áhrif á andlega og sálræna líðan og áhrif á velgengni hjá 

hverjum og einum. Barn með góða félagsfærni hefur alla burði til þess að rækta og eiga í 

jákvæðum vinasamböndum. Það barn sem skortir félagsfærni er líklegra til þess að eignast fáa 

eða jafnvel enga vini, vera hafnað af jafnöldrum sínum og vera verr statt námslega (Walker 

o.fl., 1995).  

 Rannsókn var gerð á sambandi íþróttaiðkunar barna og félagsfærni þeirra, en 

samkvæmt fræðimönnum rannsóknarinnar, þeim Howie, Lukacs, Pastor, Reuben og 

Mendola (2010), hefur þátttaka í klúbba- eða íþróttastarfi styrkjandi áhrif á félagsfærni 

barna.  

 

5.1 Rannsóknir og aðrir þættir sem tengjast íþróttaiðkun og félagsfærni barna 

 

Gerðar hafa verið allnokkrar rannsóknir á íþróttaiðkun og félagsfærni barna. Ein rannsókn 

kannaði áhrif þátttöku í skipulögðu starfi utan skóla á félagsfærni og áhættuhegðun barna í 

miðbernsku. Það voru þeir Howie, Lukacs, Pastor, Reuben og Mendola (2010) sem gerðu 

rannsóknina, en hún var gerð á fjöldi barna, sem voru á aldrinum sex til ellefu ára.  

Spurningarnar sem settar voru fyrir áttu að miða við eitt barn sem bjó á hverju heimili og undir 

átján ára aldri. Í flestum tilvikum var það móðir barnsins eða forráðamaður sem svaraði 

spurningum, eða í um 95 % tilvika og snéru spurningarnar að heilsu barns. Könnuninni var 

þannig háttað að skipt var í tvo flokka þar sem að annar flokkurinn snéri að félags- eða 

tómstundastarfi utan skóla og hinn flokkurinn snéri að hegðunarmynstri barns. Út frá þessu 

átti að vera hægt að greina hvort  hegðunarmynstur barns væri öðruvísi ef það stundaði 

einhverskonar félagsstarf utan skóla eða ekki (Howie o.fl., 2010).  
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Það sem niðurstöður rannsóknar sýndu var að á síðustu tólf mánuðum höfðu um 75 % 

barnanna tekið þátt í að minnsta kosti einu skipulögðu starfi utan skóla. Um 23 % þeirra tóku 

eingöngu þátt í skipulögðu íþróttastarfi en 16 % þeirra tók eingöngu þátt í mismunandi 

klúbbastörfum, sem dæmi um klúbb er tónlistarklúbbur. Hátt í 36 %  voru bæði virk í 

skipulögðu íþróttastarfi og klúbbastarfi  (Howie o.fl., 2010). Það sem að kom í ljós varðandi 

hegðun barnanna var að þau börn sem tóku hvorki þátt í íþróttum né klúbbastarfi voru líklegri 

til þess að sýna slæma hegðun, t.d. leggja aðra í einelti og rífast meira en börn sem voru virkari 

í störfum utan skóla. Hvað félagsfærnina varðar kom í ljós að íþróttir og klúbbastörf höfðu góð 

áhrif. Börn sem voru ekki virk í starfi utan skóla sýndu að þau voru ólíklegri til þess að  hafa 

getu í það að leysa sín eigin vandamál (Howie o.fl., 2010). 

Slóvenska fræðikonan Joca Zurc, rannsakaði tengsl á milli íþróttaiðkunar og 

félagsfærni barna. Þátttakendur rannsóknarinnar voru börn úr grunnskólum í Slóveníu, en 

alls tóku 1.882 börn þátt í rannsókninni þar sem að meðalaldurinn var 10,4 ár. Íþróttaiðkun 

barnanna var mæld út frá spurningakönnun og félagsfærni þeirra var mæld með félagsfærni 

prófinu SSRS, Social Skills Rating System. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að börn sem 

sóttu íþróttastarf eftir skóla höfðu betri félagsfærni en þau börn sem sóttu ekkert starf eftir 

skóla. Börn sem stunduðu íþróttir sýndu almennt betri færni í nokkrum þáttum. Sem dæmi 

þá sýndu þau meiri samúð með öðrum, höfðu meiri sjálfstjórn, sjálfsöryggi og betri 

samskiptafærni. Líkt og niðurstöður sýndu úr fyrri rannsókninni hér að ofan, hjá Howie og 

félögum, kom í ljós að sambandið á milli félagsfærni barna og íþróttaiðkunar væri margþætt 

og að íþróttaiðkun styrki marga þætti sem eru nauðsynlegir til að þróa félagsfærni (Zurc, 

2012).  

Choi, Park, Jo og Lee (2015) rannsökuðu hver væri ástæða þess að börn sóttust í að 

taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi og hvaða áhrif íþróttir hafa á félagsfærni barna. 

Rannsóknin var eigindleg þar sem þátttakendur voru tólfs talsins, sex íþróttaiðkendur, tvær 

stelpur og fjórir strákar og svo sex þjálfarar, tveir kvenkyns og fjórir karlkyns. Rannsóknin 

stóð yfir í níu mánuði þar sem að rannsakendur söfnuðu gögnum í gegnum opnar 

spurningakannanir, tóku einstaklingsviðtöl, fylgdust með æfingum og fengu að skoða 

dagbækur frá þjálfurunum (Choi o.fl., 2015).  
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Niðurstöður rannsóknar sýndu að helsta ástæða þess að börn sóttu í skipulagt íþróttastarf 

var áhugi þeirra á að kynnast öðrum einstaklingum, hafa gaman og til þess að hafa eitthvað 

að gera eftir skóla á meðan foreldrarnir voru í vinnunni. Börnin eiga ávallt að vera undir 

eftirliti þjálfara og eiga þeir að vera góð fyrirmynd fyrir börnin. Það sem að Choi og félagar 

sáu eftir að rannsókninni lauk var að íþróttaiðkun styrkti sjálfsmynd þátttakenda og þeirra 

leiðtogahæfni. Það sem börnin lærðu, var að hjálpa öðrum og að byggja upp ný 

vináttusambönd við aðra einstaklinga (Choi o.fl., 2015).  

Íþróttaiðkun á að vera þroskandi félagslega, andlega og líkamlega svo að hægt sé að 

skapa bestu aðstæður fyrir börn og að þau geti notið sín innan íþróttahreyfinga (Íþrótta og 

Ólympíusamband Íslands, e.d.). Þjálfarar gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að 

uppbyggingu barna í íþróttastarfi, því þeir eru fyrirmyndir og  geta styrkt félagsfærni iðkenda 

ef farið er rétt að. Það fyrsta sem þjálfari getur gert er að fara yfir hvaða reglur gilda í 

íþróttahúsinu og á æfingum. Kenna samskipta- og umgengnisreglur við aðra, að góð hegðun 

sé sýnd og borin sé virðing fyrir öllum einstaklingum og hlutum annarra. Mikilvægt er að 

brýna fyrir börnum að mæta stundvíslega og vera tilbúin áður en æfing hefst. Bæta viðhorf 

barns, þar sem viðhorfið stjórnar bæði hugsun og hegðun. Gott viðhorf er forsenda þess að 

ná góðum árangri í íþróttum og lífinu. Ekki má gleyma því að hrósa, hvetja og sýna stuðning 

(Viðar Halldórsson, e.d.). Dagleg hreyfing er mikilvæg fyrir börn á öllum aldri, því hún ýtir 

undir eðlilegan vöxt, þroska og andlega vellíðan. Einnig er hreyfing góður kostur til að þjálfa 

hreyfifærni, bæta líkamshreysti, styrkja félagsfærni, eignast vini og efla sjálfstraust 

(Lýðheilsustöð, 2008). Sá einstaklingur sem hefur góða sjálfsmynd hefur góða félagsfærni. 

Einstaklingur sem hefur lélega sjálfsmynd er líklegri til þess verða fyrir tímabundnum 

erfiðleikum í lífinu. Dæmi um þá erfiðleika sem að geta komið upp eru erfiðleikar í 

samskiptum við aðra og neikvæð hegðun gagnvart foreldrum, auk þess sem námið getur 

reynst erfiðara. Talið er að íþróttaiðkun sé skilvirkasta leiðin til að minnka líkurnar á þessum 

erfiðleikum (Hermens o.fl., 2015). Iðkunin er talin vera góð leið til að styrkja bæði sjálfsmynd 

og félagslega stöðu barna. Þátttaka í íþróttum getur aukið vitund barna um heilsuna og 

mikilvægi þess að fylgja heilbrigðum lífstíl.  
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Í ljósi þess að mataræði og góð hreyfing skipta miklu máli hjá íþróttaiðkendum eru þau börn 

sem stunda íþróttir mun meðvitaðari um hversu mikilvægt það er að borða hollan mat og 

hreyfa sig heldur en þau börn sem hvorki stunda hreyfingu né íþróttir. Enda eru flest 

barnanna sem stunda íþróttir í betra formi og líkamlega hraustari en þau börn sem stunda 

þær ekki (Shores o.fl., 2015). 

 

5.2 Uppeldisaðferðir og áhrif þeirra á íþróttaiðkun og félagsfærni barna 

 

Líkt og áður hefur verið talað um þá hafa foreldrar mikil áhrif á félagsfærni barna sinna. Þeir 

foreldrar sem trúa því að þeirra þátttaka til eflingar á félagsfærni sé mikilvæg fyrir barnið, eru 

líklegri til þess að eiga börn með góða félagsfærni. Aftur á móti eru þeir foreldrar sem sýna 

þessu lítinn áhuga og trúa því að félagsfærni sé meðfædd og ekkert sé hægt að gera til þess 

að bæta félagsfærnina, líklegri til þess að eiga börn með litla eða lélega félagsfærni (Parke og 

Buriel, 2008). Foreldrar eru taldir vera helstu áhrifavaldar hvað varðar íþróttaiðkun barna 

þeirra (Jowett og Cramer, 2010). Í íþróttastarfi er lögð áhersla á gildi sem geta haft áhrif á 

hegðun og viðhorf ungs fólks og foreldrar, leiðbeinendur og þjálfarar barnanna gegna 

lykilhlutverki í að fylgja þeim eftir. Þeir eiga að leggja áherslu á heilbrigt líferni og að góð 

framkoma og heiðarleiki verði að heilsufarslegu og uppeldislegu gildi starfsins (Þórólfur 

Þórlindsson o.fl., 1997).  

 Fræðimennirnir Baumrind, Maccoby og Martin skoðuðu áhrif uppeldisaðferða 

foreldra á börn þeirra og hæfileika til samskipta. Þeir komust að því að uppeldisaðferðir 

foreldra skiptast í tvo yfirflokka. Annarsvegar svörun og hinsvegar væntingar, en með því 

fyrrnefnda er átt við þegar foreldrar taka barninu sínu eins og það er með því að svara 

þörfun þess og sína því hlýju. Með seinni flokknum er átt við þær væntingar sem foreldrar 

hafa til sinna barna og hvernig þeir fylgjast með börnunum (Aunola, Stattin og Nurmi, 2000). 

Diana Baumrind er sálfræðingur sem setti fram þekktustu kenninguna um uppeldishætti, þar 

sem að hún skipti uppeldisháttum foreldra í þrjá hópa, sem skiptust niður eftir einkennum 

þeirra. Hóparnir flokkast sem leiðandi, skipandi og eftirlátssamir foreldar. Það voru 

fræðimennirnir Martin og Maccoby sem bættu svo fjórða hópnum við kenningu hennar, en 

sá hópur kallast afskiptalausir foreldrar (Pellerin, 2005).  
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 Leiðandi foreldrar taka vel á móti öllum hugmyndum barna sinna og krefjast 

þroskaðrar hegðunar frá þeim. Foreldrarnir setja þeim skýr mörk um hvað sé tilhlýðilegt og 

hvað ekki, en til þess eru útskýringar notaðar með því markmiði að börnin útskýri sín 

sjónarmið. Þeir eru hvorki uppáþrengjandi né setja stólinn fyrir dyrnar, heldur mæta þeir 

þörfum barnanna og sýna þeim mikla hlýju og uppörvun (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1998). 

Leiðandi foreldrar sýna stuðning, en stuðningur frá foreldrum getur skipt máli þegar kemur að 

íþróttaiðkun barna, þar sem að börn geta upplifað höfnun í íþrótta og tómstundastarfi, hvort 

sem það sé vegna skorts á eigin getu eða annarra ástæðna sem hafa áhrif á líðan þeirra 

(Christophersen og VanScoyoc, 2008). Talið er að börn sem fá stuðning frá foreldrum sínum, 

séu að jafnaði að standa sig betur í sinni íþrótt. Einnig finnst þeim börnum sem fá stuðning frá 

foreldrum, að íþróttin sé stærri hluti af lífi þeirra og eru almennt ánægðari með þátttöku sína, 

öfugt við þau börn sem fá ekki sama stuðning frá sínum foreldrum (Allender, Cowburn og 

Foster, 2006). Þau börn sem að alast upp við þennan uppeldishátt eru líklegri til þess að hafa 

jákvæð samskipti við aðra einstaklinga og vísari til að sýna öðrum börnum góðvild (Ross og 

Howe, 2009). Einnig er líklegra að andlega líðan þeirra sé betri. Auk þess að sýna góða hegðun, 

meiri félagsfærni, mikið sjálfstraust, mikinn sjálfsaga og  tiltrú á sjálfum sér (Pellerín, 2005 ; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1998). 

Skipandi foreldrar stjórna börnum sínum með boðum og bönnum. Börnunum er refsað 

fyrir misgjörðir sínar. Reglur eru skýrar og foreldrarnir vilja að skipunum þeirra sé hlýtt án 

útskýringa. Röksemdir eru sjaldan notaðar og lítil sem engin hlýja og uppörvun sýnd (Sigrún 

Aðalbjarnaróttir, 1998). Börnin fá ekki að koma sínum skoðunum á framfæri né að taka þátt í 

ákvarðanatökum (Berk, 2006). Börn skipandi foreldra hafa litla sem enga trú á sjálfum sér, eru 

bæld og vansæl. Þau geta verið ósjálfstæð og treysta því ekki eigin ákvörðun né dómgreind 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1998). Ástæðan fyrir því er að börnin hafa ekki lært að vera sjálfstæð 

og eru sjaldan hvött til þess að leysa og takast á við sín vandamál. Talið er að þau börn sem 

eiga foreldra sem beita slíkum uppeldisháttum eru líklegri til þess að verða fórnalömb eineltis 

en einnig gerendur. Börnin skortir frumkvæði og hlýju og halda sér því oftar til hlés og geta 

orðið undir í samskiptum við aðra (Aunola o.fl., 2000 ; Pellerin, 2005).  

 Eftirlátssamir foreldrar bregðast vel við hugmyndum barna sinna, sýna þeim hlýju og 

leyfa töluverða sjálfsstjórn. Aftur á móti eru börnunum ekki sett skýr mörk, foreldrarnir forðast 

beina árekstra og eru undanlátssamir (Sigrún Aðalabjarnardóttir, 1998).  
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Foreldrarnir taka lítið tillit til þroska barnsins þegar kemur að ákvarðanatöku barnsins. Börnin 

eru líklegri en önnur börn til að vera ósjálfstæð, með lítið sjálfstraust, eru sjálfselsk og með 

litla félagsfærni (Parke og Buriel, 2008 ; Hesaria og Hejazi, 2011).  

 Fjórði og síðasti hópurinn eru afskiptalausir foreldrar sem ala börnin sín upp í 

stjórnleysi og gera hvorki kröfur til þeirra né setja ákveðin mörk. Foreldrarnir bregðast ekki við 

hugmyndum barnanna né veita þeim stuðning. Það sem einkennir uppeldisaðferðir slíkra 

foreldra er vanræksla (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1998). Börnin eru líklegri til þess að vera með 

lágt sjálfsálit, vera árásargjörn, skapstór og geta þar að auki staðið verr en önnur börn þegar 

kemur að félagslegum samskiptum við aðra einstaklinga (Parker og Buriel, 2008). 

 Þegar litið er á framtíð barna, eru það börn leiðandi foreldra sem koma hvað best út 

og eru þau yfirleitt með bestu félagsfærnina ásamt því að vera með góðan siðgæðis- og 

félagsþroska. Það má segja að út frá þessum skilgreiningum sem Baumrind setti fram, séu 

leiðandi uppeldishættir farsælastir fyrir barnið, sérstaklega þegar horft er á félagsfærnina. 

Börn og ungmenni sem leggja stund á íþróttaiðkun eru ólíklegri til þess að sýna af sér 

áhættuhegðun ef tengslin við foreldrana eru góð (Viðar Halldórsson o.fl., 2012). Það eru 

foreldrarnir sem að gegna mikilvægu hlutverki í forvarnarstarfi fyrir börnin og því er talið að 

sem uppalandi eigi þeir að sýna og veita áhugaverð tækifæri til að stunda einhverskonar 

hreyfingu sem stuðlar að heilbrigðum lífstíð (Menntamálaráðuneytið, 2006). Foreldrar eru þó 

mis áhugasamir um íþróttaiðkun yfir höfuð, en þeir sem eru hvað áhugasamastir geta stundum 

gengið of langt. Sumir foreldar vilja stjórna íþróttaferli barnsins með því að velja 

íþróttagreinina, hvernig hún sé stunduð og með hvaða liði. Mikið álag og pressa frá foreldrum 

getur haft neikvæðar afleiðingar á iðkun barnanna. Börnin gætu farið að þróa ýmsa kvilla með 

sér á borð við stress og kvíða en einnig gætu þau misst áhugann og hætt iðkuninni. Það að 

foreldrar séu til staðar, og sýni hvatningu, bæði þegar vel og illa gengur, er talinn vera besti 

stuðningurinn fyrir börn í íþróttastarfi. Börnin þurfa ekki á pressu að halda, heldur stuðningi 

(Beets o.fl., 2010). Einnig er mikilvægt að foreldrar leyfi börnum sínum að stunda iðkunina á 

þeirrar eigin forsendum (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 1997).  
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Umræður og Lokaorð 

 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða hvort að íþróttaiðkun stuðli að uppeldislegu gildi fyrir 

börn og ungmenni. Einnig var kannað hvort íþróttaiðkun geti bætt félagsfærni barna og 

ungmenna. Í ritgerðinni voru settar fram eftirtaldar spurningar: Hefur íþróttaiðkun 

uppeldislegt gildi fyrir börn og ungmenni ? Getur íþróttaiðkun bætt félagsfærni barna og 

ungmenna ? 

Félagsfærni skiptir máli fyrir alla og er því mikilvægt að styrkja hana, sérstaklega hjá 

þeim sem eru með lélega félagsfærni fyrir. Rannsóknir hafa sýnt að börn með lélega 

félagsfærni eru líklegri til þess að verða einangruð og sýna af sér áhættuhegðun en þau börn 

sem eru með góða félagsfærni. Barn með góða félagsfærni á auðveldara með mannleg 

samskipti og að kynnast öðrum, en einnig kemur færnin í veg fyrir að barnið verði fyrir 

félagslegri einangrun (Frost, Wortham og Reifel, 2008). Þar sem að félagsfærni þróast á 

mismunandi hátt hjá börnum, er mikilvægt að rannsaka hvað það er sem hefur áhrif á 

félagsfærni barna og hvernig sé hægt að efla lélega félagsfærni. Talið er að það sé nauðsynlegt 

að foreldrar, kennarar, þjálfarar og aðrir einstaklingar sem umgangast börn séu vakandi og 

fylgist vel með félagsfærni barna (Mcmahon og Solomon, 2015). 

 Almenn líkamleg hreyfing er nauðsynleg fyrir fólk á öllum aldri því hún hefur jákvæð 

áhrif á vellíðan og lífsgæði. Líkamleg hreyfing líkt og íþróttaiðkun fyrir börn og ungmenni er 

mikilvæg þar sem þau munu búa að því alla ævi. (Guttmann, 2004). Íþróttir eru ekki einungis 

hugsaðar sem almenn skemmtun og afþreying, heldur stuðla þær að jákvæðum, 

uppeldislegum og mannbætandi gildum fyrir einstaklinga og samfélagið. Iðkun íþrótta er góð 

leið til þess að miðla áfram samfélagslegum gildum til ungs fólks með því að styrkja 

persónueinkenni iðkenda (Domingues, Cavichiolli og Goncalves, 2014). Skipulagt íþróttastarf 

er mikilvægt fyrir börn og ungmenni þar sem að þátttaka í slíku starfi getur dregið úr 

áhættuhegðun ungmenna á borð við reykingar, áfengis- og vímuefnaneyslu (Thorlindsson og 

Halldorsson, 2010). Íþróttaiðkun getur dregið úr ýmsum andlegum kvillum hjá börnum og 

ungmennum. Rannsóknir sem hafa verið gerðar í tengslum við málefnið, sýndu fram á að 

kvillar á borð við streitu, kvíða og þunglyndi koma sjaldnar fram hjá þeim einstaklingum sem 

stunda íþróttir reglulega (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009). 
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Skipulagt íþróttastarf og íþróttafélög eiga að vera öruggur staður fyrir iðkendur sína. Mörg 

börn eiga foreldra sem vinna langt fram eftir degi og því er mikilvægt fyrir börnin að geta 

leitað á stað þar sem þeim líður vel, haft gaman, verið með í góðri hreyfingu og í góðum 

félagsskap (woods, 2011). Að miklu leyti þá eru börn að endurspegla uppeldisaðferðir 

foreldra sinna (Vilhjálmsson og Þórlindsson, 1998). Það á alveg eins við í íþróttum og heima 

fyrir. Því er mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir um þeirra hlutverk þegar kemur að 

íþróttaiðkun barnanna. Börn geta yfirfært þann dugnað sem foreldrar þeirra búa yfir og nýtt 

sér dugnaðinn í sinni íþrótt, jafnvel þó dugnaður foreldranna sé ekki tengdur íþróttum 

(Crossley, 2001). Þátttaka í íþróttum hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd barna og eykur 

sjálfstraust þeirra og styrkir félagsþroska. Einnig læra þau að sýna umburðarlyndi og hvernig 

það eigi að bera virðingu fyrir öðrum. Íþróttaiðkun kennir börnum góð og jákvæð samskipti, 

að hafa trú á eigin getu og taka eigin sjálfstæðar ákvarðanir (Bailey, 2006). Samkvæmt Howie 

og félögum þá mældust þau börn sem lögðu stund á íþróttir með mun hærri félagsfærni 

heldur en þau börn sem stunduðu ekki íþróttir (Howie o.fl., 2010). Hægt er að líta á íþróttir 

sem hagkvæman kost og verkfæri fyrir félagsfærniþjálfun (Choi, o.fl., 2015).  

Þrátt fyrir að almennt sé litið á að íþróttaiðkun hafi jákvæð áhrif á einstaklinga þá 

geta áhrifin einnig verið neikvæð ef ekki er farið rétt að. Of mikið álag á unglingsárum getur 

leitt til brottfalls, þar sem að börn undir miklu álagi geta fundið fyrir kvíða, orðið fyrir 

álagsmeiðslum, og jafnvel misst áhugann á iðkuninni. Einnig getur of mikil pressa frá 

foreldrum ýtt undir vanlíðan hjá börnum, þau orðið stressuð og hrædd við að valda 

foreldrum sínum og öðrum vonbrigðum. Allt þetta getur leitt til þess að sjálfsmynd barna 

verði neikvæð (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000).  

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að íþróttir séu mikilvægur þáttur í 

menningu flestra samfélaga nú til dags, og að íþróttir hafi jákvæð uppeldisleg og 

mannbætandi gildi fyrir iðkendur og samfélagið sjálft. Íþróttaiðkun er að draga úr 

áhættuhegðun og stuðla að hollustuhegðun. Félagsfærni er mikilvæg færni sem hver og einn 

einstaklingur býr yfir, en góð færni hjálpar til í samskiptum við aðra á ífsleiðinni. Samband er 

á milli íþróttaiðkunar og félagsfærni barna og ungmenna, þar sem að íþróttaiðkun er að 

styrkja marga þætti sem eru mikilvægir þegar kemur að þróun á góðri félagsfærni.  
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