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Útdráttur 

Í þessari rannsókn var framkvæmdur samanburður á milli þriggja hópa íslenskra 

knattspyrnukvenna. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 110 leikmenn á aldrinum 18-34 ára í 

tveimur efstu deildum íslenskrar kvennaknattspyrnu; Pepsi deild kvenna og 1. deild kvenna. 

Var þeim skipt í tvo hópa eftir því í hvaða deild þeir spiluðu sumarið 2017. Þriðji hópurinn 

innihélt 32 leikmenn sem spiluðu með A landsliði Íslands 2017 en gögn um þennan hóp voru 

fengin frá Háskólanum í Reykjavík. Markmið rannsóknarinnar var að bera saman 

sálfræðilega færni, andlegan styrk og íþróttatengdan kvíða hópanna og athuga hvort þessir 

hugrænu þættir gætu haft áhrif á árangur. Notast var við sjálfsmatskvarðana TOPS (Test of 

Performance Strategies) til að mæla sálfræðilega færni, SMTQ (Sports Mental Toughness 

Questionnaire) til að mæla andlegan styrk og SAS-2 (Sport Anxiety Scale-2) til að mæla 

frammistöðukvíða í íþróttum. Gert var ráð fyrir að þeir leikmenn sem spila á hærra stigi 

fengju betri útkomur á þessum kvörðum en þeir sem spila á lægri stigum. Helstu niðurstöður 

leiddu í ljós að A landslið kvenna var ekki með marktækt betri sálfræðilega færni heldur en 

leikmenn í Pepsi deild kvenna en voru með marktækt meiri andlegan styrk og upplifðu 

marktækt minni frammistöðukvíða. A landslið kvenna var með marktækt betri sálfræðilega 

færni og andlegan styrk heldur en leikmenn sem spiluðu í 1. deild kvenna ásamt því að 

upplifa minni frammistöðukvíða. Leikmenn sem spila í Pepsi deild kvenna voru ekki með 

marktækt betri sálfræðilega færni heldur en leikmenn í 1. deild kvenna en voru með marktækt 

meiri andlegan styrk og upplifðu marktækt minni frammistöðukvíða. Almennt fengu 

leikmenn betri útkomur úr kvörðunum eftir því sem þeir spiluðu á hærra stigi. 

Lykilorð: sálfræðileg færni, andlegur styrkur, frammistöðukvíði í íþróttum. 
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Abstract 

The present study examined the difference between three groups of Icelandic women soccer 

players. The participants were 110 players between the age of 18-34 who played in one of the 

two highest divisions in Iceland; Pepsi deild kvenna and 1. deild kvenna. Participants were 

split into two groups based on which division they played in during the summer of 2017. The 

third group contained 32 players who had played with the Icelandic women's national team 

during 2017 but their data was provided by Reykjavík University from a previous research. 

The main objective of this study was to compare psychological skills, mental toughness and 

sports anxiety between the groups and to see if these cognitive skills could be important 

factors in success. Measurements were three questionnaires; TOPS (Test of Performance 

Strategies) to measure psychological skills, SMTQ (Sports Mental Toughness Questionnaire) 

to measure mental toughness and SAS-2 (Sport Anxiety Scale-2) to measure competitive 

anxiety. We expected that the higher level the players played at the better their results would 

be on the questionnaires. The results of the study revealed that players in the national team 

did not have significantly better psychological skills than those who play in Pepsi deild 

kvenna but they did have significantly more mental toughness and experienced less 

competitive anxiety. National team players had significantly better psychological skills and 

mental toughness than players in 1. deild kvenna and experienced less competitive anxiety. 

Players who played in Pepsi deild kvenna did not have significantly better psychological 

skills than those who played in 1. deild kvenna but did have significantly more mental 

toughness and experienced less competitive anxiety. In general, players who played at higher 

levels got better results on the questionnaires than those who played at lower levels. 

Keywords: psychological skills, mental toughness, competitive anxiety. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lögð fram sem 12 eininga rannsóknarverkefni sem unnið er til fullnaðar B.A. 

gráðu í sálfræði við hug- og félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri vorið 2018. Markmið 

ritgerðarinnar er sem fyrr segir að bera saman sálfræðilega færni, andlegan styrk og 

íþróttatengdan kvíða milli þriggja hópa íslenskra knattspyrnukvenna og athuga hvort þessir 

hugrænu þættir geti haft áhrif á árangur.  

Höfundar vilja þakka öllum þeim þátttakendum sem tóku þátt í rannsókninni fyrir 

aðstoðina. Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi okkar Kamilla Rún Jóhannsdóttir, lektor og 

forstöðumaður BSc náms í sálfræði við Háskólann í Reykjavík, fyrir frábæra leiðsögn og gott 

samstarf. Einnig viljum við þakka Hafrúnu Kristjánsdóttur, lektor við Háskólann í Reykjavík, 

fyrir alla þá aðstoð sem hún veitti okkur við gerð þessarar rannsóknar. Að lokum viljum við 

þakka fjölskyldum okkar fyrir þolinmæði og hvatningu í okkar garð á meðan á verkefninu 

stóð.  
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Inngangur 

Áhugi á mikilvægi hugrænna þátta í íþróttum hefur aukist á undanförnum árum (Haukur 

Ingi Guðnason, 2006). Til að ná árangri í íþróttum eru hæfileikar einir og sér ekki nóg heldur 

þarf samspil margra þátta að ganga upp innan vallar sem utan. Þeir sem ætla að ná góðum 

árangri þurfa að geta staðist pressu, haft stjórn á tilfinningum sínum, staðist áföll og haft mikla 

einbeitingu á markmiðum sínum og/eða liðsins óháð ytri áreitum ásamt því að hafa sterkt 

hugarfar (Gayatri, Saon og Gireesh, 2016). Gary Neville (2012) fyrrum fyrirliði hjá stórveldinu 

Manchester United, sem hefur verið eitt sigursælasta knattspyrnulið Englands í gegnum tíðina 

og unnið fjöldann allan af titlum, hefur talað opinberlega um hversu mikilvæg hugræn færni er 

fyrir íþróttamenn. Samkvæmt honum geta og eiga sálfræðilegir þættir, líkt og hugarfar, að 

skipta jafn miklu ef ekki meira máli en gott líkamlegt atgervi fyrir afreksíþróttamenn. Talar 

hann einnig um gildi sterks hugarfars á ögurstundum þar sem íþróttamaðurinn getur ekki bætt 

tækni sína, þol eða annað líkamlegt atgervi heldur er hugurinn það eina sem hann hefur stjórn 

á (Neville, 2012). Haukur Ingi Guðnason, fyrrverandi atvinnu- og landsliðsmaður í knatt-

spyrnu, gerði rannsókn á hugrænni færni og árangri í íþróttum árið 2006. Niðurstöður hans 

leiddu í ljós að knattspyrnumenn sem höfðu spilað leik með landsliði Íslands voru sammála um 

mikilvægi hugrænna þátta á borð við sjálfstraust, markmiðasetningu, keppnisskap og 

kvíðastjórnun. Alls töldu 53% þátttakenda vægi þessara hugrænu þátta vera 60% á móti öðrum 

hliðum knattspyrnunnar, til dæmis boltatækni eða líkamlegu atgervi eins og þol, styrk eða 

snerpu. Niðurstöður Hauks Inga Guðnasonar leiddu einnig í ljós að þeir leikmenn sem voru 

atvinnumenn og höfðu þar með náð meiri árangri í sinni íþrótt töldu hugræna þætti mikilvægari 

en áhugamenn (Haukur Ingi Guðnason, 2006).  

Reynsla afreksíþróttamannsins Gary Neville (2012) og rannsóknir Hauks Inga 

Guðnasonar (2006) renna stoðum undir gildi hugrænna þátta í árangri íþróttamanna og 

mikilvægi rannsókna á þessu sviði. Fáar rannsóknir hafa skoðað bein tengsl milli árangurs 

kvenna í knattspyrnu og hugrænnar getu þeirra og telja höfundar því mikilvægt að með hröðum 

framgangi kvennaknattspyrnu fylgi fleiri rannsóknir þar á eftir. Í þessari ritgerð er markmiðið 

að skoða hvort munur er á sálfræðilegri færni, andlegum styrk og íþróttatengdum frammistöðu-

kvíða hjá knattspyrnukonum eftir því hvaða árangri þær hafa náð. Markmiðið er að skoða hvort 

þær sem náð hafa meiri árangri í íþróttinni, til að mynda spili með A landsliði kvenna, búi yfir 

betri sálfræðilegri færni, meiri andlegum styrk og minni frammistöðukvíða, en þær sem spila í 

Pepsi deild kvenna og 1. deild kvenna. Það sama á við um mun á milli Pepsi deildar kvenna og 

1. deildar kvenna.  
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Kvennaknattspyrna 

Knattspyrna er gríðarlega vinsæl íþrótt á heimsvísu og er Ísland engin undantekning. 

Margar milljónir manna fylgjast með hinum ýmsu liðum um allan heim, hvort sem um ræðir 

vinsælustu deildir heims eða alþjóðleg stórmót. Innan knattspyrnuhreyfingarinnar hefur 

kvennaknattspyrna sótt í sig veðrið undanfarin ár og er orðin mun meira áberandi en áður fyrr 

(FIFA, 2015). Í skýrslu UEFA (Union of European Football Associations) sem byggð er á 

gögnum frá júní 2017 kemur fram að kvenkyns iðkendur í Evrópu voru orðnir 1,365 milljónir 

árið 2017 og að aukning hafi verið um 7,5% frá árinu 2016. Á sama tíma hefur leikmönnum 

fjölgað sem hafa fótbolta að atvinnu sinni, en fjöldi þeirra hefur tvöfaldast á aðeins fjórum 

árum. Þá hefur yngri flokkum innan kvennaliða í Evrópu fjölgað um 65,2% síðan 2013. Þar að 

auki hefur heildarfjármagn til kvennaknattspyrnu verið aukið úr 50,4 milljónum evra í 111,7 

milljónir evra á aðeins fimm árum og það hefur færst í aukana að þjálfarar kvennaliða sæki sér 

frekari menntun í þjálfunarfræðum frá UEFA. Svipaðar tölur má finna á Íslandi þar sem 

skráðum kvenkyns leikmönnum hefur farið fjölgandi um 21% síðan árið 2013 (UEFA, 2017b). 

Vaxandi vinsældir, áhugi og framgangur kvennaknattspyrnu endurspeglaðist í 

Evrópumótinu sem fram fór í Hollandi sumarið 2017, en Ísland var þar á meðal þátttökuþjóða. 

Evrópumótið 2017 var það stærsta hingað til með 240 þúsund áhorfendum ásamt því að 165 

milljónir horfðu á mótið í sjónvarpi um allan heim. Í útgefinni tækniskýrslu að móti loknu kom 

fram að ýmsar breytingar hefðu orðið er mótið var borið saman við seinustu mót (UEFA, 

2017a). Mörg lið lögðu áherslu á líkamlegt atgervi í aðdraganda móts, sem þótti betra en nokkru 

sinni fyrr, en það sem þótti standa hvað mest upp úr varðandi mótið 2017 var mikilvægi andlega 

þáttarins. Þjálfarar Hollands, sigurvegara Evrópumótsins, og þjálfarar Austuríkis, sem komst í 

undanúrslit, kváðust hafa eytt miklum tíma í andlegan undirbúning leikmanna og höfðu bæði 

lið aðila innan sinna raða sem sáu um hugarþjálfun leikmanna (UEFA, 2017a). Sarina 

Wiegman, þjálfari Hollands, taldi mikilvægt að undirbúa leikmenn sína vel fyrir pressuna sem 

fylgdi því að spila mótið á heimavelli. Dominik Thalhammer, þjálfari Austuríkis, kvaðst hafa 

lagt mikinn tíma í andlegan undirbúning leikmanna alveg frá árinu 2011 með markvissri 

hugarþjálfun hjá íþróttasálfræðingi sem hitti leikmenn á hverjum degi í æfinga- eða 

keppnisbúðum. Unnið var með andlegan styrk og ímyndun (e. imagery) svo fátt eitt sé nefnt. 

Árangur þessa undirbúnings leyndi sér ekki hjá liðunum á mótinu. Hesterine de Reus, 

tæknilegur ráðgjafi hjá UEFA, taldi tilfinningagreind, viðhorf og andlegan undirbúning vera 

lykilatriði í árangri hollenska liðsins á mótinu, þar sem umhverfið var yfirþyrmandi, leikirnir 

verulega mikilvægir og pressan sem þeim fylgdi var meiri en nokkru sinni fyrr. Nefnir hún þá 

sem dæmi Shanice Van de Sanden, leikmann sigurvegara Hollands og einn besta leikmann 
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Hollands á mótinu, og hvernig hún breytti pressunni úr umhverfinu í jákvæða orku fyrir sjálfa 

sig og sitt lið (UEFA, 2017a). 

Það er margt sem þarf til að geta staðist pressuna, þær væntingar og vonir sem gerðar 

eru til leikmanna, og að ná árangri á móti eins og Evrópumótinu. Hæfileikar einir og sér eru 

ekki alltaf nóg til að ná sem lengst í sinni íþrótt. Þeir sem ætla að ná góðum árangri þurfa að 

geta staðist pressu, haft stjórn á tilfinningum sínum, tekist á við áföll og haft mikla einbeitingu 

á markmiðum sínum og/eða liðsins óháð ytri áreitum. 

Sálfræðileg færni 

Athygli á sálfræðilega færni (e. psychological skills) í íþróttum hefur farið vaxandi 

undanfarin ár og áratugi (MacNamara, Button og Collins, 2010). Sífellt fleiri íþróttamenn hafa 

komið fram og lýst pressunni sem þeir verða fyrir í heimi íþróttanna. Ekki er þó einungis horft 

á upplifun íþróttamanna út frá vanlíðan þeirra heldur út frá því sjónarmiði að bæta frammistöðu 

þeirra. Í eigindlegri rannsókn þar sem bæði afreksíþróttafólk og foreldrar þeirra voru spurðir 

hvað skilaði þeim þessum árangri í sinni íþrótt kom fram að fólk taldi sálfræðilega þætti skipta 

miklu máli til að ná langt (MacNamara o.fl., 2010). Ekki væri nóg að vera með líkamlegu 

burðina. 

Mörg próf hafa verið hönnuð til þess að ná utan um hugtakið sálfræðilega færni og 

undirþætti þess. Ekki er einn kvarði eða listi yfir það hvaða þættir eru skilgreindir sem 

sálfræðileg færni og nýtast innan íþrótta heldur er stuðst við fleiri en einn lista til hagnýtingar 

og í rannsóknum á íþróttum. Margir fræðimenn hafa sett fram hvaða þættir það eru sem þeir 

telja að liggi að baki hugtaksins. Oft eru þetta taldir þættir sem hægt er að vinna með og þjálfa 

(psychological skills training; PST) (Behnke, Tomczak, Kaczmarek, Komar og Gracz, 2017). 

Þættir sem títt eru nefndir sem hluti af sálfræðilegri færni eru athygli/athyglisstjórn (e. 

attentional control) (Albrecht og Feltz, 1987; Birrer og Morgan, 2010; Edwards og Steyn, 

2011; Hardy, Roberts, Thomas og Murphy, 2010; Loehr, 1986; Nideffer, 1976; Thomas, 

Murphy og Hardy, 1999; Vealey, 2007), ímyndun (e. imagery/visualization) (Durand-Bush, 

Salmela og Green-Demers, 2001; Edwards og Steyn, 2011; Golby, Sheard og van Wersch, 

2007; Hardy o.fl., 2010; Loehr, 1986; Orlick, 1992; Uneståhl, 2015; Vealey, 2007; Williams 

og Cumming, 2011;), sjálfstal (e. self-talk) (Hardy o.fl. 2010; Vealy, 2007; Zourbanos, 

Hatzigeorgiadis, Chroni, Theodorakis og Papaioannou, 2009), hvatning/áhugi (e. motivation) 

(Birrer og Morgan, 2010; Edwards og Steyn, 2011; Loehr, 1986; Mahoney, Gabriel og Perkins, 

1987; Tutko, Lyon og Ogilvie, 1969; Uneståhl, 2015), slökun (e. relaxation/physical 

relaxation) (Durand-Bush o.fl., 2001; Thomas o.fl., 1999; Uneståhl, 2015; Vealey, 2007) og 
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markmiðasetning (e. goal setting) (Durand-Bush o.fl., 2001; Edwards og Steyn, 2011; Hardy 

o.fl., 2010; Uneståhl, 2015; Vealey, 2007). Aðrir þættir sem hafa fengið að heyra undir 

sálfræðilega færni eru til að mynda trú á eigin getu (e. self-efficacy) (McAuley, 1985), 

einbeiting (e. concentration) (Edwards og Steyn, 2011; Mahoney, Gabriel og Perkins, 1987), 

örvun (e. activation) (Durand-Bush o.fl., 2001; Thomas o.fl., 1999) og staðfesta (e. 

determination) (Golby o.fl., 2007). 

Thomas og félagar (1999) bjuggu til sjálfsmatskvarðann Test of Performance Strategies 

(TOPS) til að leggja mat á sálfræðilega færni íþróttamanna og hvernig þeir setja sér markmið 

og sjá fyrir sér árangur í keppni. Í kvarðanum lögðu þeir upp með átta undirkvarða 

sálfræðilegrar færni í tengslum við bæði æfingar og keppni. Sjö þættir eru sameiginlegir í bæði 

æfinga- og keppnishluta kvarðans en áttundi þátturinn er ólíkur milli hlutanna. Þættirnir eru; 

(1) sjálfstal, hvernig viðhorf og hugsun er gagnvart íþróttinni, til dæmis að tala jákvætt við 

sjálfan sig til að bæta frammistöðu og hvort neikvætt sjálfstal sé til staðar, (2) 

tilfinningastjórnun (e. emotional control), að hafa stjórn á erfiðum tilfinningum á æfingum og 

í keppni og ef mistök eru gerð, (3) sjálfvirkni (e. automaticity), það að framkvæma án þess að 

þurfa að hugsa of mikið út í það og að hafa ákveðið flæði (4) markmiðasetning, að setja sér 

ítarleg og persónuleg markmið og meta hvort þau hafi náðst, (5) ímyndun, að æfa framkvæmd 

í huganum og sjá fyrir sér hvernig hlutirnir fara fram og sjá hreyfinguna fyrir sér, (6) örvun, að 

geta nýtt eigin sjálfshvöt til að vera líkamlega og andlega tilbúinn í það verkefni sem framundan 

er, (7) slökun, nota slökunaraðferðir til að bæta frammistöðu og til að róa sig þegar þess þarf, 

(8a) stjórn á athygli, sem á við um hluta listans sem snýr að æfingum og snýst um að geta haldið 

athygli frá umhverfisáreitum eða að svefnleysi trufli viðkomandi ekki og (8b) neikvæð hugsun 

(e. negative thinking), sem á við um hluta listans sem snýr að keppni og snýst um hugsanir um 

mistök og að ímynda sér það að mistakast (Thomas o.fl., 1999).  

Hugmynd höfunda TOPS var sú að þeir sem náðu sem bestum árangri hefðu betri færni 

í jákvæðum sálfræðilegum þáttum og lítið af neikvæðum hugsunum og neikvæðu sjálfstali. 

Þessir þættir hefðu því áhrif á að íþróttamenn næðu góðum árangri (Thomas o.fl., 1999). 

Thomas og félögum (1999) þótti vanta heildrænan kvarða til að mæla sálfræðilega færni hjá 

íþróttamönnum og einkum fannst þeim skortur á að hún væri skoðuð út frá æfingum en ekki 

bara keppni þar sem íþróttamenn verja lunga af sínum tíma í æfingar en ekki keppnina sjálfa. 

Þessu til stuðnings nefna þeir einnig að aðrir fræðimenn hafi lagt áherslu á að þjálfa þyrfti 

sálfræðilega færni (Hardy, Jones og Gould, 1996; Vealey, 1988). Nýja kvarðann, TOPS, 

byggðu þeir út frá rannsóknum sínum á þremur öðrum kvörðum; ACSI-28 (The Athletic Coping 

Skills Inventory-28) sem var ætlað að mæla hvaða sálfræðilegu færni íþróttamenn nota til að 
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stjórna (e. manage) frammistöðu sinni í íþróttum (Smith, Schutz, Smoll og Ptacek, 1995), PSIS 

(Psychological Skills Inventory for Sport) sem var ætlað að meta hvernig sálfræðileg færni 

tengdist framúrskarandi árangri íþróttamanna (Mahoney o.fl., 1987) og PPI (Psychological 

Performance Inventory) sem var ætlað að meta andlegan styrk (e. mental toughness) og 

veikleika íþróttamanna ásamt því að gera íþróttamenn meðvitaðri um andlega færni (Loehr, 

1986). Rannsóknir á þessum fyrri kvörðum höfðu ekki skilið nógu vel á milli afreks-

íþróttamanna og lakari (Mahoney, 1989) sem og að próffræðilegir eiginleikar þeirra höfðu ekki 

komið nógu vel út (Chartrand, Jowdy og Danish, 1992; Thomas o.fl., 1999) eða að skortur var 

á mælingum á próffræðilegum eiginleikum (Thomas o.fl., 1999). Þar af leiðandi settu Thomas 

og félagar (1999) saman TOPS sem samsvarandi betrumbættan kvarða til að mæla sálfræðilega 

færni á heildrænni hátt með viðbættri áherslu á æfingar. TOPS kvarðinn hefur verið algengur í 

rannsóknum á þessu efni og verið hvað vinsælastur (Weinberg og Gould, 2003). 

Cox, Shannon, McGuire og McBride (2010) sýndu fram á að sálfræðilegir þættir gætu 

haft ákveðið forspárgildi fyrir frammistöðu í íþróttum. Þjálfun í sálfræðilegri færni gæti því 

verið hluti af þjálfun íþróttamanna en þann þátt hafa ýmsir rannsakendur einmitt kannað. 

Sheard og Golby (2006) framkvæmdu rannsókn þar sem 36 sundmenn á aldrinum 10 til 18 ára 

fengu sjö vikna íhlutun. Íhlutunin fólst í þjálfun á sálfræðilegri færni þar sem áhersla var lögð 

á jákvæða þróun á fimm sálfræðilegum þáttum; markmiðssetningu, ímyndun, slökun, 

einbeitingu og stöðvun á hugsun (e. thought stopping), þ.e. að umbreyta neikvæðum hugsunum 

yfir í jákvæðar. Þjálfunin var í formi 45 mínútna vikulegra kynninga á fimm sálfræðilegu 

þáttunum. Bæði tilraunahópur, þeir sem hlutu íhlutun, og viðmiðunarhópur fóru vikulega í 

tímatökur í sundi. Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að íhlutunin bætti árangur í tímatökum 

og sýndi fram á aukna færni á sálfræðilegu þáttunum fimm (Sheard og Golby, 2006).  

Thelwell, Greenlees og Weston (2006) framkvæmdu ítarlega rannsókn á hvaða áhrif 

sálfræðileg færni hefði á árangur sérstakra þátta hjá fimm miðjumönnum í knattspyrnu. Þetta 

voru þættir sem skipta máli í þeirra stöðu á vellinum, eins og að hafa úthald í að hlaupa mikið 

í 90 mínútur, líkamlegir þættir, geta til að lesa leikinn og stefnu boltans, ásamt tímasetningu á 

sendingum og tæklingum. Grunnlína var mæld á deildarleikjum hjá þátttakendum. Þátttakendur 

fengu þjálfun í sálfræðilegri færni (PST; psychological skills training) þar sem þættirnir slökun, 

ímyndun og sjálfstal var þjálfað hjá hverjum og einum þátttakanda yfir þriggja daga tímabil af 

íþróttasálfræðingi með breska vottun (British Association of Sport and Exercise Science; 

BASES). Þátttakendur fengu að auki vinnubækur með æfingum til að vinna heima. Þjálfunin 

fólst í að auka þekkingu á þáttunum þremur ásamt því að æfa þá. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru þær að sálfræðilegu þættirnir þrír sem voru þjálfaðir gögnuðust þessum leikmönnum 
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varðandi þeirra hlutverk inni á vellinum, þ.e. að bætingar voru prósentulega séð á fyrstu 

snertingu, sendingum og tæklingum. Að auki kom það fram að í rannsókninni, sem stóð yfir 

heilt keppnistímabil, þótti öllum þátttakendum þeir finna fyrir því að þjálfunin hjálpaði þeim 

með sitt hlutverk í leiknum (Thelwell o.fl., 2006). 

Í rannsókn Thelwell og félaga (2006) voru sálfræðilegir þættir skoðaðir út frá því 

hvernig ákveðnir þættir nýttust í hverri íþrótt fyrir sig. Þessi nálgun er í takt við módel Birrer 

og Morgan (2010) þar sem þeir horfðu á hvaða þættir nýttust hverjum íþróttamanni fyrir sig, 

eftir því hvaða íþrótt viðkomandi stundaði og hvaða hlutverki þeir gegndu í hópíþróttum. 

Námskeið í sálfræðilegri færni hafa sýnt árangur í fleiri íþróttum, til að mynda hafnabolta 

(Horn, Gilbert, Gilbert, og Lewis, 2011). Horn og félagar (2011) skoðuðu áhrif sálfræðilegrar 

færni þjálfunar á hafnarboltaleikmönnum á háskólastigi í Bandaríkjunum sem aldrei áður höfðu 

fengið slíka þjálfun. TOPS, SOC-PST (Stages of Change - Psychological Skills Training 

Questionnaire), SE-PST (Self-Efficacy - Psychological Skills Training Questionnaire) og DB-

PST (Decisional Balance - Psychological Skill Training Questionnaire) var lagt fyrir 

leikmennina fyrir og eftir tíu vikna inngrip af PST, kallað UNIFORM. Í UNIFORM inngripinu 

er unnið með sjö þætti sálfræðilegrar færni; markmiðasetningu, að nýta mistök sem tækifæri 

til lærdóms, ímyndun, einbeitingu, jákvæðni, slökun/kvíðastjórnun og mikilvægi þess að búa 

til rútínur. Við inngrip var nýtt aðferðin Leikjaáætlunarsnið (e. Game Plan format) frá Gilbert, 

Gilbert, Loney, Wahl og Michel (2006) þar sem leikmönnum eru gefin ákveðin skilyrði eins 

og leikir, keppnir og tilbúnar aðstæður þar sem þeir þurfa að nýta eða ræða sálfræðilega færni. 

Leikjaáætlunarsniðs nálgun Gilberts og félaga hefur sýnt fram á að árangur í að einstaklingar 

nái tökum á að tengja sálfræðilegu færnina sem þau læra beint við sína íþrótt. Inngripið fólst í 

50 mínútna tímum tvisvar sinnum í viku í tíu vikur og samanstóð af UNIFORM íhlutun, 

fyrirlögnum á prófum og athugunum rannsakenda. Eftir tíu vikna inngrip sýndu leikmenn fram 

á verulega bætingu á fimm af undirkvörðum TOPS prófsins, en ekki var unnið markvisst með 

alla þætti TOPS í inngripinu. Þeir lærðu færnina og sýndu fram á mikla aukningu í slökun, 

ímyndun og sjálfstali í leikjum en einnig mikla bætingu í markmiðasetningu á æfingum (Horn 

o.fl., 2011). 

Einn stakur þáttur sem oft er talinn hluti af sálfræðilegri færni, sjálfstal, er áberandi í 

rannsóknum á sálfræðilegri færni. Sjálfstal kom út sem stór áhrifaþáttur í að bæta árangur og 

trú á eigin getu í rannsókn Hatzigeorgiadis, Zourbanos, Goltsios og Theodorakis (2008) þar 

sem 46 tennisleikarar (meðalaldur 13 ára) voru mældir í uppgjöf, þ.e. hvernig fyrsta skot 

þátttakenda var og hvar það lenti á vellinum. Einnig var tekið meðaltal stiga að tíu skotum 

loknum eftir fyrirfram gefinni stigagjöf. Uppgjöf var mæld fyrir og eftir þjálfun í sjálfstali. 
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Sjálfstal var kynnt fyrir þátttakendum í tilraunahópi sem jákvæð lykilorð eða setningar sem þau 

segðu við sig sjálf, upphátt eða í hljóði. Þeim var einnig sagt hvernig íþróttamenn nota sjálfstal 

við æfingar og í keppni til að bæta frammistöðu sína. Æfingar voru haldnar með þátttakendum 

þar sem sjálfstal var æft og þeim ráðlagt að finna hvernig sjálfstal og orð eða frasar hentuðu 

þeim. Þátttakendur í samanburðarhópi fengu tenniskennslu varðandi taktík og andstæðing, sem 

ekki varðaði sjálfstal né uppgjöf. Samkvæmt niðurstöðum virtist sjálfstal á æfingum vera betra 

en æfingar án sjálfstals og er talið spila stórt hlutverk þegar ný færni er lærð. Gagnlegt þykir 

einnig að nota sjálfstal þegar nýja færnin er æfð (Hatzigeorgiadis o.fl., 2011). 

Sýnt hefur verið fram á að hægt sé að greina á milli farsælla íþróttamanna og ekki eins 

farsælla með mun á sálfræðilegri færni þeirra (Gould, Dieffenbach og Moffett, 2002). Þar eru 

þættir eins og meira sjálfstraust, mikil einbeiting, ímyndun og markviss markmiðasetning 

meðal þess sem greinir á milli (Gould o.fl., 2002). Thomas og félagar (1999) sýndu fram á að 

afreksíþróttamenn (e. elite) tileinkuðu sér ímyndun, markmiðasetningu og örvun í ríkari mæli 

en lakari íþróttamenn (e. non-elite). Fleiri hafa skoðað muninn á milli afreksíþróttamanna og 

lakari og hafa sambærilegar niðurstöður fengist (Gould o.fl., 2002; Neil, Mellalieu og Hanton, 

2006; Orlick og Partington, 1988).  

Í rannsókn Orlick og Partington (1988) voru tveir hópar bornir saman og kannað hversu 

tilbúnir andlega þeir voru fyrir Ólympíuleikana. Annar hópurinn samanstóð af íþróttamönnum 

sem unnið höfðu til verðlauna á Ólympíuleikum og heimsmeistaramótum og hinn af þeim sem 

ekki höfðu unnið til verðlauna. Þátttakendur voru 235 kanadískir keppendur á 

Ólympíuleikunum 1984 í Sarajevo og Los Angeles. Af þeim voru 75 teknir í viðtal og fengu 

160 sendan spurningalista. Í viðtölum var notast við Athlete Interview Guide sem skoðar þætti 

tengda því hversu líkamlega, tæknilega og andlega tilbúnir íþróttamenn eru, hvernig þeir eru 

staddir andlega, hvernig aðrir aðilar hafa haft áhrif á þeirra andlega ástand og fleira. 

Spurningalistinn sem sendur var út var hannaður út frá þeim upplýsingum sem fengust úr 

viðtölum svo að sömu upplýsingar kæmu frá báðum hópum til þess að bera saman á milli allra. 

Þátttakendur tóku þátt í rannsókninni í kjölfar Ólympíuleikanna. Niðurstöður rannsóknar 

Orlick og Partington (1988) voru að þættir eins og markmiðasetning, ímyndun og einbeiting 

skildi að þá sem náðu langt og þá sem ekki náðu langt á þessum Ólympíuleikum. 

Eins hefur verið sýnt fram á að þeir íþróttamenn sem náðu árangri á Ólympíuleikum 

lögðu mikið upp úr andlegum undirbúningi (Gould o.fl., 2002). Neil og félagar (2006) skoðuðu 

í sinni rannsókn hvernig rúgbí leikmenn takast á við frammistöðukvíða tengdan íþróttum (e. 

competitive anxiety) og þar kom fram að afreksíþróttamenn notuðu meira ímyndun og sjálfstal 

til þess að róa sig á meðan að lakari íþróttamenn notuðu meira slökunartækni. Nýleg rannsókn 
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á þáttum sálfræðilegrar færni samkvæmt TOPS listanum sýndi markverðan mun á milli afreks- 

og lakari íþróttamanna (Katsikas, Argeitaki og Smiriotou, 2009). Þeir þættir sem mældust 

markvert betri hjá afreksíþróttamönnunum voru tilfinningastjórn, markmiðasetning, ímyndun, 

virkni, slökun og minni neikvæð hugsun. Ekki mældist þó munur á sjálfstali eða sjálfvirkni 

(Katsikas o.fl., 2009). 

Andlegur styrkur 

Andlegur styrkur (e. mental toughness) hefur síðustu áratugi náð fótfestu í umræðu á 

sviði heilsu- og íþróttasálfræði og er orðið algengt rannsóknarefni á því hverju má eigna 

árangur (Gucciardi, 2017). Þrátt fyrir miklar vinsældir og áhuga hefur reynst erfitt að skilgreina 

hugtakið sem og hvernig best er að mæla það (Gucciardi, 2017). Fleiri fræðimenn hafa reynt 

að skilgreina hugtakið. Til að mynda tala Jones, Hanton og Connaughton (2002) um hvernig 

andlegur styrkur sé það að hafa eðlislegt eða þróað forskot sem gerir einstaklingi kleift að takast 

á við áskoranir innan sinnar íþróttar sem tengjast keppni, æfingum eða lífstíl og gera það betur 

en mótherjinn. Þetta felur í sér að vera tilfinningalega stöðugur og betri í að halda einbeitingu, 

vera með mikið sjálfstraust, vera ákveðinn og halda ró undir pressu (Jones, Hanton og 

Connaughton, 2002).  

Clough, Earle og Sewell (2002) skilgreina einstaklinga sem búa yfir andlegum styrk 

sem úthverfa og miklar félagsverur sem sýna minni kvíðaviðbrögð en aðrir, geta haldið ró og 

verið með mikið keppnisskap í mismunandi aðstæðum. Þeir telja andlega sterka einstaklinga 

búa yfir mikilli sjálfstrú og skilyrðislausri trú á því að þeir stjórni eigin örlögum og láti ekki 

samkeppni eða mótlæti hafa áhrif á sig (Clough o.fl., 2002). Samkvæmt Gucciardi, Gordon og 

Dimmock (2008) er hugtakið andlegur styrkur skilgreint sem samspil af gildum, viðhorfum og 

tilfinningum sem hjálpa einstaklingum að takast á við mótlæti og aukna pressu. Þeir leggja 

áherslu á að þessir sömu eiginleikar sem vinna gegn mótlæti, hjálpi einstaklingnum að halda 

einbeitingu á markmiðum sínum þegar vel gengur (Gucciardi o.fl., 2008). Golby og Sheard 

(2004) fjalla um það hvernig einstaklingar sem búa yfir miklum andlegum styrk hafa eiginleika 

til dvelja ekki of lengi við fylgikvilla keppnisíþrótta, til að mynda vonbrigði sem geta dúkkað 

upp í kjölfar væntinga sem ekki stóðust. Þeir tengja andlegan styrk við jákvæða sálfræði og við 

persónuleikaeinkennin jákvæðni, þrautseigju og jákvæða hluttekningu. Ennfremur telja fleiri 

fræðimenn að andlega sterkir einstaklingar mæti áskorunum með sjálfstrausti og þrautseigju, 

trúi því að þeir hafi stjórn á aðstæðum, trúi því að þeir geti haft áhrif á mögulega útkomu og 

upplifi jákvæðar tilfinningar í kjölfarið (Golby og Sheard, 2004; Sheard, Golby og van Wersch, 

2009). Þetta eru aðeins nokkrar skilgreiningar af mörgum en það sem einkennir þær allar er að 
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þær eiga við um manneskjuna sjálfa og hvaða hugrænu eiginleika hún hefur til að taka á þeim 

aðstæðum sem hún lendir í (Gucciardi, 2017). 

Clough og félagar (2002) eru á meðal þeirra sem hannað hafa spurningalista til að mæla 

andlegan styrk á megindlegan hátt. Spurningalistinn þeirra, Mental Toughness Questionnaire 

(MTQ48), mælir fjóra eiginleika; stjórn (e. control), áskorun (e. challenge), skuldbindingu (e. 

commitment) og sjálfstraust (e. confidence). Stjórn hefur tvo undirkvarða; tilfinningastjórn og 

stjórn á eigin lífi (e. life control). Þeir sem skora hátt á fyrri undirkvarðanum hafa góða stjórn 

á tilfinningum líkt og kvíða og líður vel með að taka að sér erfið verkefni. Einstaklingar sem 

skora hátt á seinni undirkvarðanum trúa því að þeir hafi stjórn á því umhverfi sem þeir vinna í 

og hafi sjálfir áhrif á árangur í eigin lífi. Áskorun vísar til þess að hve miklu leyti einstaklingar 

sjá áskoranir sem tækifæri. Þeir sem skora hátt á þessum þætti sjá áskoranir sem tækifæri, 

sækjast eftir þeim og nýta þau til frekari þroska. Skuldbinding felst í því að einstaklingar sem 

skora hátt á þessum þætti klára verkefni á árangursríkan hátt þrátt fyrir vandamál eða hindranir 

sem geta komið upp á leiðinni. Sjálfstraust hefur tvo undirkvarða; sjálfstraust hvað varðar 

hæfni (e. abilities) og sjálfstraust hvað varðar félagslegar aðstæður (e. interpersonal). 

Einstaklingar sem skora hátt á undirkvarðanum hæfni trúa því að þeir geti klárað verkefni sem 

gætu verið talin of erfið fyrir aðra með svipaða hæfni en minna sjálfstraust. Þeim sem skora 

hátt á seinni undirkvarðanum líður vel í félagslegum aðstæðum, þeir ráða vel við erfitt eða 

vandræðalegt fólk og eru líklegir til að taka stjórn í hópum (Clough o.fl., 2002; Dewhurst, 

Anderson, Cotter, Crust og Clough, 2012).  

Fræðimenn eru sammála um að andlegur styrkur spili stórt hlutverk í árangri í 

keppnisíþróttum og sé mikilvægt hugtak sem komi oft við sögu þegar framúrskarandi 

íþróttamenn eru rannsakaðir og skoðað hvað liggur að baki árangri þeirra (Sheard o.fl., 2009). 

Spurningalistinn Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ) var þróaður út frá MTQ48 

spurningalistanum. Höfundar SMTQ drógu réttmæti MTQ48 spurningalistans í efa vegna 

skorts á útgefnu efni sem studdi við sálfræðilegu eiginleikana sem liggja að baki listans. Einnig 

vildu þeir vildu búa til mælitæki sem metur andlegan styrk hjá íþróttamönnum og er með gott 

hugsmíðarréttmæti. Í SMTQ eru undirkvarðarnir því þrír; sjálfstraust, stöðugleiki (e. 

constancy) og stjórn (Sheard o.fl., 2009). Sheard og félagar (2009) aðlöguðu sjálfstrausts 

undirkvarðann að íþróttafólki, en hann mælir trú íþróttamannsins á eigin hæfni til að ná 

markmiðum sínum og vera betri en mótherjinn. Undirkvarðarnir áskorun og skuldbinding úr 

MTQ48 listanum voru sameinaðir í einn undirkvarða sem þeir nefndu stöðugleika. Stöðugleiki 

mælir skuldbindingu og persónulega ábyrgð íþróttamannsins ásamt því að mæla hæfni hans til 

einbeita sér (Sheard, 2010). Að lokum er stjórn í SMTQ skilgreint sem annars vegar 



HUGRÆN FÆRNI ÍSLENSKRA KNATTSPYRNUKVENNA 19 

 

tilfinningastjórn, eins og að geta stjórnað kvíðaviðbrögðum, og trú á hversu mikil áhrif maður 

sjálfur hefur á árangur og útkomur í eigin lífi hinsvegar (Clough o.fl., 2002; Sheard o.fl., 2009). 

SMTQ er tiltölulega nýr listi en hefur það fram yfir MTQ48 að mæla bæði einbeitingar- og 

tilfinningastjórn sem eru eiginleikar sem fræðimenn hafa gjarnan skilgreint sem mikilvæga 

þætti í andlegum styrk (Clough o.fl., 2002; Jones o.fl., 2002). Fleiri listar en MTQ48 og SMTQ 

mæla andlegan styrk, en auk þessara lista er gjarnan stuðst við PPI-A (Psychological 

Performance Inventory-Alternative) við rannsóknir á andlegum styrk. 

Fáar megindlegar rannsóknir á sviði íþróttasálfræði hafa verið gerðar er varða andlegan 

styrk íþróttamanna, en þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hafa sýnt fram á að andlegur 

styrkur getur haft áhrif á frammistöðu og það hvernig einstaklingar upplifa mótlæti (Clough 

o.fl., 2002; Cowden, Meyer-Weitz og Asante, 2016; Gayatri o.fl., 2016; Newland, Newton, 

Finch, Harbke og Podlog, 2013; Wieser og Thiel, 2014). Clough og félagar (2002) sýndu að 

upplifuð líkamleg áreynsla var töluvert minni meðal þeirra sem mældust með meiri andlegan 

styrk samkvæmt MTQ48. Þeir sem mældust með meiri andlegan styrk létu auk þess neikvæða 

endurgjöf ekki hafa áhrif á frammistöðu sína í hugrænu verkefni á meðan frammistaða þeirra 

sem mældust með minni andlegan styrk varð lakari við neikvæða endurgjöf (Clough o.fl., 

2002). Wieser og Thiel (2014) rannsökuðu andlegan styrk hjá 20 atvinnumönnum í knattspyrnu 

á aldrinum 18 til 33 ára. Allir spiluðu þeir í einni af tveimur efstu deildum í Englandi, Premier 

League eða Championship, og þar af voru átta landsliðsmenn. Tveir spurningalistar, SMTQ og 

PPI-A, voru lagðir fyrir leikmenn en báðir listarnar mæla andlegan styrk. Niðurstöður 

rannsókna þeirra Wieser og Thiel (2014) leiddu í ljós að þeir leikmenn sem spila reglulega með 

landsliði eða hafa spilað leiki með landsliði mældust með marktækt hærri niðurstöður á báðum 

spurningalistunum en þeir leikmenn sem ekki höfðu komið við sögu hjá landsliði. 

Landsliðsmennirnir voru að meðaltali með 7,4% fleiri stig á SMTQ og PPI-A en mældust þó 

mest með allt að 14,4% fleiri stig. Niðurstöðurnar benda til þess að landsliðsmenn séu með 

meiri andlegan styrk en þeir sem ekki spila með landsliði (Wieser og Thiel, 2014). 

Heildarniðurstöður rannsóknar Wieser og Thiel (2014) gáfu einnig til kynna að undirkvarðinn 

stöðugleiki í SMTQ sé mikilvægur þegar kemur að árangri, þar sem þeir 20 atvinnumenn sem 

tóku þátt í rannsókninni skoruðu að meðaltali hæst á þeim undirkvarða. 

Rannsóknir á andlegum styrk meðal íþróttamanna í háskólum í Bandaríkjunum hefur 

stutt tilgátur um jákvæðar afleiðingar andlegra yfirburða íþróttamanna (Gayatri o.fl., 2016; 

Newland o.fl., 2013). Newland og félagar (2013) skoðuðu áhrif andlegs styrks á frammistöðu 

í körfubolta. Þeir lögðu sjálfsmatskvarðann PPI-A fyrir 197 körfuboltaleikmenn í háskólum 

víðsvegar um Bandaríkin. Í ljós kom að jákvætt samband var milli frammistöðu og andlegs 
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styrks, en þeir leikmenn sem voru með mestan andlegan styrk sýndu oftast fram á bestu 

frammistöðuna í leikjum (Newland o.fl., 2013).  

Gayatri og félagar (2016) báru saman tvo hópa hvað varðar andlegan styrk. Þeir 

rannsökuðu 32 kvenkyns hokkíleikmenn sem annarsvegar spiluðu á háskólastigi og hinsvegar 

leikmenn sem spiluðu á landsvísu. Í ljós kom að verulegur munur var á milli hópanna. 

Leikmenn sem spiluðu á landsvísu voru með betri stjórn á aðstæðum undir pressu, voru fljótari 

að ná sér eftir vonbrigði og með betri einbeitingar- og tilfinningastjórnun (Gayatri o.fl., 2016). 

Niðurstöðurnar samræmast hugmyndum Jones og félaga (2002) og Golby og Sheard (2004) 

um að eiginleiki til að ná sér hratt eftir vonbrigði eða mistök sé eitt af því sem skilgreinir 

afreksíþróttamann og það sem þarf til að ná árangri, og hugmyndum Gucciardi og félaga (2008) 

að andlegur styrkur geti haft áhrif á frammistöðu og árangur. Samkvæmt Jones og félögum 

(2002) er það sem skilur afreksíþróttamann frá öðrum það að geta leitt hugann hjá mistökum 

eða útilokað slæmar hugsanir um leið og slíkt gerist í stað þess að láta það hafa neikvæð áhrif 

á frammistöðu. Áhugavert var þó að í rannsókn Gayatri og félaga (2016) var lítill sem enginn 

munur mældur í undirkvarðanum sjálfstraust en sjálfstraust er hugtak sem flestir fræðimenn 

hafa tengt við andlegan styrk (Clough o.fl., 2002; Golby og Sheard, 2004; Jones o.fl., 2002 og 

Sheard o.fl., 2009). Gayatri og félagar (2016) töldu því að hægt væri að rekja árangur þeirra 

sem spila á landsvísu að vissu leyti til þess að þær séu með betri andlegan styrk sem gerir það 

að verkum að þær eru skrefi á undan þeim sem spila á háskólastigi en þessar niðurstöður 

samræmast bæði niðurstöðum Wieser og Thiel (2014) og Newland og félaga (2013) þess efnis 

að andlegur styrkur getur haft áhrif á árangur og frammistöðu.  

Í rannsókn Cowden og félaga (2016) var stuðst við SMTQ spurningalistann til að kanna 

tengsl milli andlegs styrks, seiglu (e. resiliance) og kvíða meðal 351 tennisleikara í Suður-

Afríku. Niðurstöður leiddu í ljós að jákvætt samband var milli andlegs styrks og seiglu en 

neikvætt samband milli andlegs styrks og kvíða. Þeir leikmenn sem bjuggu yfir miklum 

andlegum styrk skoruðu því hátt á spurningalista sem mælir seiglu ásamt því að þeir upplifðu 

minni kvíða í tengslum við keppni. Þessar niðurstöður gefa til kynna að leikmenn sem búa yfir 

miklum andlegum styrk eiga auðveldara með að aðlaga sig að breyttum aðstæðum, kunna fleiri 

bjargráð til að standast pressu, geta á áhrifaríkan hátt unnið úr kvíða með með því að líta 

jákvæðum augum á aðstæður og upplifa almennt minni kvíða en þeir sem ekki búa yfir eins 

miklum andlegum styrk (Cowden o.fl., 2016). 
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Íþróttatengdur frammistöðukvíði 

Iðkun íþrótta leiðir af sér fjöldann allan af líkamlegum og sálrænum ávinningi. Þar á 

meðal má nefna að iðkunin stuðlar að bættu hjarta- og æðakerfi, auknu sjálfsáliti (Malina og 

Cumming, 2004; Smith og Smoll, 2004), aukinni ánægju með eigin líkamsímynd (Ferron, 

Narring, Cauderay og Michaud, 1999) ásamt jákvæðari tilfinningalegri heilsu (Steptoe og 

Butler, 1996). Þrátt fyrir þann ávinning sem hlýst af iðkun íþrótta kjósa margir að hætta 

þátttöku sinni í íþróttum en talið er að brottfallið sé mest eftir 10 ára aldur og allt fram til 

fullorðinsára (Ewing og Seefeldt, 1996). Staðreyndin er sú að kvíði er algengur fylgifiskur 

íþrótta og eðlilegt þykir að kvíði geri vart við sig hjá íþróttamönnum fyrir keppni (Balague, 

2005). Kvíði tengdur keppni eða frammistöðu í íþróttum er talinn vera lykil forspárgildi fyrir 

því að hve miklu marki einstaklingur nær að nýta hæfni og reynslu sína á afkastamikinn hátt 

(Smith, Smoll og Passer, 2002). Slíkur kvíði hefur verið skilgreindur sem tilhneiging til þess 

að skynja ógn gagnvart aðstæðum tengdum íþróttakeppnum og svara því með streitu-, ótta- 

og/eða spennutilfinningu (Martens, Vealey og Burton, 1990). Þessar tilfinningar sem um ræðir 

stafa af misvægi á skynjun þeirra krafa sem umhverfið kallar á frá einstaklingi annars vegar og 

skynjun á eigin getu til þess að takast á við þær kröfur hins vegar (Martens o.fl., 1990). 

Íþróttatengdur frammistöðukvíði er skilgreindur sem sérstakur íþróttatengdur lyndiskvíði (e. 

trait anxiety) sem kemur fram fyrir keppni, á meðan keppni stendur eða eftir hana (Martens, 

1977). Frammistöðukvíði heyrir undir félagsfælni (e. social anxiety) í DSM-5 

greiningarkerfinu og hefur slíkur kvíði verið nefndur framkomutengd félagsfælni (e. 

performance only social anxiety disorder/performance only type) (American Psychiatric 

Association [APA], 2013). 

 Frammistöðukvíði er tvíeggja sverð. Upp að vissu marki getur hann verið af hinu góða 

og stuðlað að aukinni áreynslu, viðbúnaði og árvekni hjá einstaklingi, sem gerir það að verkum 

að hann er betur undirbúinn en ella fyrir mögulegum neikvæðum afleiðingum sem framtíðin 

ber með sér og þar af leiðandi standi sig betur (APA, 2013; Balague, 2005). Á hinn bóginn 

getur of mikill frammistöðukvíði haft hamlandi áhrif á líkamlegan og andlegan undirbúning 

fyrir keppni sem getur leitt til aukinnar vöðvaspennu, að æfingin beri ekki árangur sem skildi, 

erfiðleika í ákvörðunartöku, lélegrar einbeitingar og síðast en ekki síst minni ánægju og minna 

sjálfstrausts (Balague, 2005; Smith og Smoll, 1991; Woodman og Hardy, 2001). 

 Hin fjölþátta kvíðakenning (e. multidimensional anxiety theory) segir að 

frammistöðukvíði geti verið, líkt og almennur kvíði, bæði líkamlegs og hugræns eðlis (Martens, 

Burton, Vealey, Bump og Smith, 1990). Líkamlegur kvíði vísar til líkamlegra viðbragða við 

oförvun og lýsir það sér til að mynda í aukinni vöðvaspennu, svita og fiðrildum í maga. 
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Hugrænn kvíði vísar til innihalds hugsunar, til að mynda áhyggjum tengdum mögulegum 

afleiðingum af slæmri frammistöðu, neikvæðu sjálfsmati sem og neikvæðri hugsun út í ástandið 

sjálft (Martens o.fl., 1990). Kvíði er eitt af þeim hugtökum íþróttasálfræðinnar sem er hvað 

mest rannsakað (Woodman og Hardy, 2003). Spurningalistinn Sport Anxiety Scale-2 (SAS-2) 

er eitt þeirra mælitækja sem stuðst er við þegar frammistöðukvíði í íþróttum er mældur (Smith, 

Smoll, Cumming og Grossbard, 2006). SAS-2 er nánari framvinda af upprunalega mælitækinu 

Sport Anxiety Scale (SAS). Ástæðan fyrir því að mælitækið var nánar þróað og uppfært í SAS-

2 er að hið upprunalega mælitæki þótti ekki mæla frammistöðukvíða hjá börnum nægilega vel 

(Smith o.fl., 2006). SAS-2 þykir áreiðanlegt og gilt mælitæki til þess að mæla 

frammistöðukvíða í íþróttum hjá bæði börnum og fullorðnum. SAS-2 inniheldur þrjá 

undirkvarða; (1) líkamlega kvíðaþætti (e. somatic), sem metur lífeðlisfræðileg atriði oförvunar, 

svo sem vöðvaspennu og óróleika í maga; (2) áhyggjur (e. worry), sem metur áhyggjur tengdar 

slæmri frammistöðu; og (3) truflun á einbeitingu (e. concentration disruption), sem metur 

erfiðleika í einbeitingu á þeim þáttum sem skipta máli er varða keppni (Smith o.fl., 2006). 

Sambandið á milli kvíða og frammistöðu í íþróttum er flókið. Frammistaða veltur oftar 

en ekki á því hvernig íþróttamaður nær að takast á við meðfylgjandi kvíða (Nicholls, Polman, 

Levy, Taylor og Cobley, 2007). Rannsókn Hofseth (2016) studdist við SAS-2 og var 

framkvæmd á 732 afreksmönnum á aldrinum 14 til 21 árs sem léku með knattspyrnuliðum í 

efstu deild í Noregi. Niðurstöður leiddu í ljós að neikvæð fylgni var á milli frammistöðukvíða 

annars vegar og getustigi og framtíðarhorfum íþróttamanna hins vegar. Niðurstöður rannsóknar 

Hofseth (2016) sýna fram á að afreksmenn sem mælast með meiri frammistöðukvíða eru 

líklegri til að ná ekki eins langt og afreksmenn sem mælast með minni frammistöðukvíða. 

Afreksmenn sem glíma almennt við mikinn lyndiskvíða ná ekki eins háu getustigi vegna skorts 

á hæfni eða kjarki til að takast á við verkefnið (Hofseth, 2016). Soltani og félagar (2012) sýndu 

hinsvegar með rannsókn sinni að ekki væri marktækur munur á frammistöðukvíða 30 mínútum 

fyrir keppni á milli afreksmanna í badminton og hjá þeim sem lakari eru. Með öðrum orðum 

upplifðu bæði afreksmennirnir og þeir sem lakari eru aðstæðurnar fyrir keppni álíka 

streituvaldandi. Þó kom í ljós að afreksmenn glímdu við minni líkamlegan kvíða heldur en þeir 

sem lakari eru, en annars var lítill sem enginn munur á hópunum (Soltani o.fl., 2012). Svipaðar 

niðurstöður mátti sjá í rannsókn Jones, Hanton og Swain (1994) þar sem kannað var hvort 

munur væri á frammstöðukvíða milli 97 afreksmanna í sundi og 114 lakari sundmanna. Í ljós 

kom að ekki var tölfræðilegur marktækur munur á frammistöðukvíða á milli hópa (Jones o.fl., 

1994).  
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Rannsókn Perry og Williams (1998) sem framkvæmd var á 255 tennisleikurum gaf til 

kynna að þeir sem lengra væru komnir hefðu marktækt hærra sjálfstraust en þeir sem skemmra 

væru komnir. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Hofseth (2016) 

sem gefa til kynna að sjálfstraust sé mikilvægur eiginleiki hjá íþróttamönnum og geti jafnframt 

spornað við hugrænum kvíða. Rannsókn Krane, Williams og Feltz (1992) á atvinnukylfingum 

gaf til kynna að þeir kylfingar sem gerðu ráð fyrir slæmri frammistöðu í keppni upplifðu meiri 

kvíða en þeir kylfingar sem gerðu ráð fyrir góðu gengi. Rannsóknir sýna fram á að íþróttamenn 

sem ná langt í sinni íþrótt séu gjarnan með mikið sjálfstraust, gera því ráð fyrir góðu gengi og 

upplifa þar af leiðandi minni frammistöðukvíða (Hofseth, 2016; Krane o.fl., 1992; Perry og 

Williams, 1998).  

Íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á frammistöðukvíða íþróttamanna. Rannsókn var 

gerð á leikmönnum í efstu deild kvenna í körfubolta þar sem þátttakendur voru 52 og 

meðalaldur var 23 ára. Fengu þeir að meðaltali um 29,4 stig á SAS-2 spurningalistanum þar 

sem lægsti heildarstigafjöldi var 15 stig en hæsti var hinsvegar 51 stig (Bára Fanney 

Hálfdanardóttir, 2016). Þess má geta að lægsti mögulegi heildarstigafjöldi sem íþróttamenn 

geta fengið á spurningalistanum eru 15 stig og það hæsta eru 60 stig. Íþróttamenn með færri 

heildarstig þykja ólíklegri til þess að glíma við frammistöðukvíða heldur þeir sem fá fleiri 

heildarstig (Smith o.fl., 2006). Rannsókn var einnig gerð á frammistöðukvíða leikmanna úr sjö 

liðum í efstu deild karla og sex liðum í efstu deild kvenna í knattspyrnu. Þátttakendur voru 103 

karlar, meðalaldur 24 ára, og 77 konur, meðalaldur einnig 24 ára. Karlarnir mældust að 

meðaltali með 24,5 stig á SAS-2 spurningalistanum þar sem lægsti heildarstigafjöldi var 16 og 

hæsti 42. Konurnar mældust að meðaltali með 29,7 stig þar sem lægsti heildarstigafjöldi var 

16 og hæsti var 51 (Bjarki Björnsson og Gunnlaugur Bjarnar Baldursson, 2016). Þessu til 

samanburðar framkvæmdu Smith og félagar (2006) rannsókn á frammistöðukvíða 

háskólaíþróttafólks í Bandaríkjunum á aldrinum 18-22 ára. Stuðst var við SAS-2 

sjálfsmatskvarðann og sýndu niðurstöður fram á að háskólaíþróttafólk væru með 28,83 

heildarstig að meðaltali (Smith o.fl., 2006). Niðurstöður rannsókna á íslenskum íþróttamönnum 

sem spila í efstu deild á Íslandi hafa sýnt fram á að almennt upplifa þeir lítinn 

frammistöðukvíða, og svipaðar tölur má sjá hjá hópi háskólaíþróttafólks í Bandaríkjunum 

(Bára Fanney Hálfdanardóttir, 2016; Bjarki Björnsson og Gunnlaugur Bjarnar Baldursson, 

2016; Smith o.fl., 2006). 

Tilgangur þessarar rannsóknar  

Það að búa yfir ríkum líkamlegum eiginleikum er ekki ávísun á það að ná árangri í 

íþróttum. Máltakið ,,hugurinn ber mann hálfa leið” á vel við um íþróttaiðkun og endurspeglar 
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mikilvægi hugans í að ná árangri. Þetta hefur sýnt sig í rannsóknum og ýmsum málefnum í 

deiglu þjóðfélagsins undanfarin ár. Líkt og fram hefur komið hafa fyrri rannsóknir kannað mun 

á hugrænni færni á þeim sem skara fram úr í íþróttum og öðrum sem ekki ná eins góðum 

árangri. Niðurstöður þeirra hafa verið að almennt eru þeir sem ná betri árangri einnig að tileinka 

sér betri hugræna færni (Haukur Ingi Guðnason, 2006; Hofseth, 2016; MacNamara o.fl., 2010; 

Orlick og Partington, 1988; Wieser og Thiel, 2014). Tilgangur þessarar rannsóknar var að 

skoða hvort munur er á ákveðnum hugrænum þáttum á milli þeirra sem spila með A landsliði 

kvenna, í efstu deild kvenna í íslenskri knattspyrnu, Pepsi deildinni, og næst efstu deild, 1. deild 

kvenna í knattspyrnu. Markmiðið var að skoða hvort þær sem náð hafa meiri árangri í íþróttinni, 

þ.e. þær sem spila með A landsliði kvenna, búi yfir betri sálfræðilegri færni, meiri andlegum 

styrk og minni frammistöðukvíða, en þær sem spila í Pepsi deild kvenna og 1. deild kvenna. 

Það sama á við um mun á milli Pepsi deildar kvenna og 1. deildar kvenna. Til þess var notast 

við þrjá sjálfsmatskvarða; TOPS fyrir sálfræðilega færni, SMTQ fyrir andlegan styrk og SAS-

2 fyrir frammistöðukvíða í íþróttum. Þessir listar hafa títt verið notaðir í slíkum rannsóknum 

og urðu því fyrir valinu. 

Rannsóknir sem skoða mun á sálfræðilegri færni á milli afreksíþróttamanna og lakari 

íþróttamanna eru flestar á því máli að munur finnist þeirra á milli. Almennt eru rannsóknir að 

sýna fram á að afreksíþróttamenn séu með betri sálfræðilega færni en lakari íþróttamenn (Cox 

o.fl., 2010; Gould o.fl., 2002; Katsikas o.fl., 2009; Neil o.fl., 2006; Orlick og Partington, 1988; 

Thomas o.fl., 1999). Einnig kemur fram að þeir íþróttamenn sem fá markvissa þjálfun í að bæta 

sálfræðilega færni ná gjarnan lengra í sinni íþrótt (Hatzigeorgiadis o.fl., 2008; Horn o.fl., 2011; 

Sheard og Golby, 2006; Thelwell o.fl., 2006). Skortur er á rannsóknum á sviði sálfræðilegrar 

færni þar sem afreksíþróttamenn eru bornir saman við lakari íþróttamenn og skoðaðir eru 

margir þættir sálfræðilegrar færni, líkt og TOPS gerir. Því þótti höfundum áhugavert að skoða 

hvort raunverulegur munur væri á milli hópanna þriggja sem skoðaðir eru í þessari rannsókn. 

Niðurstöður þeirra rannsókna sem hafa skoðað andlegan styrk hjá íþróttafólki gefa til 

kynna að sá eiginleiki að búa yfir miklum andlegum styrk sé ríkari hjá leikmönnum sem hafa 

náð langt í sinni íþrótt eins og landsliðsmenn eða leikmenn sem spila í efri deildum sinnar 

íþróttar (Gayatri o.fl., 2016; Wieser og Thiel, 2014;). Að sama skapi hafa rannsóknir sýnt fram 

á að gjarnan sé tenging milli þess að vera með mikinn andlegan styrk og að takast betur á við 

mótlæti ásamt því að sýna fram á góða frammistöðu þegar þess þarf (Cowden o.fl., 2016; 

Newland o.fl. 2013). Ekki hafa þó margar rannsóknir verið framkvæmdar þar sem könnuð eru 

bein tengsl á milli árangurs og andlegs styrks, þ.e. afreksíþróttamenn bornir saman við þá sem 

lakari eru. Samræmi er þó í niðurstöðum ofangreindra rannsókna um að andlegur styrkur geti 



HUGRÆN FÆRNI ÍSLENSKRA KNATTSPYRNUKVENNA 25 

 

verið mikilvægur þáttur í árangri íþróttamanna og að afreksíþróttamenn séu gjarnan með meiri 

andlegan styrk en þeir sem lakari eru.  

Niðurstöður rannsókna á frammistöðukvíða virðast benda til þess að lítill sem enginn 

munur sé á frammistöðukvíða afreksíþróttafólks og þeirra sem lakari eru (Jones o.fl., 1994; 

Soltani o.fl., 2012). Niðurstöður rannsóknar Hofseth (2016) eru frábrugðnar ofangreindum 

rannsóknum að því leytinu til að þær benda til þess að munur sé á frammistöðukvíða eftir 

getustigi, þ.e. að afreksmenn glími við minni frammistöðukvíða en þeir sem lakari eru. Ekki 

virðist vera samræmi í niðurstöðum rannsókna sem hér hafa verið nefndar að ofan þegar 

frammistöðukvíði hefur verið skoðaður í samabandi við árangur íþróttafólks. Þó hafa 

rannsóknir sýnt fram á að afreksíþróttafólk sé gjarnan með meira sjálfstraust en þeir sem lakari 

eru og að tengsl séu á milli sjálfstrausts og frammistöðukvíða (Hofseth, 2016; Krane o.fl., 1992; 

Perry og Williams, 1998). Ekki hafa þó margar rannsóknir verið framkvæmdar þar sem kannað 

er hvort munur sé á milli afreksíþróttafólks og þeim sem lakari eru hvað varðar 

frammistöðukvíða og hvaða áhrif hann hefur haft á árangur þeirra. Þar sem ekki virðist vera 

samræmi í niðurstöðum rannsókna á frammistöðukvíða og hvort munur sé á afreksíþróttafólki 

og þeim sem lakari eru þótti höfundum áhugavert að skoða hvort raunverulegur munur væri á 

milli hópanna þriggja er varða þessa rannsókn.  

Með tilliti til markmiðs rannsóknarinnar og niðurstaðna fyrri rannsókna hafa 

eftirfarandi tilgátur verið settar fram:  

 

Tilgáta 1: Sálfræðileg færni 

Leikmenn sem hafa náð meiri árangri í íþróttinni búi yfir betri sálfræðilegri færni og skora 

hærra á fleiri en fjórum af átta undirkvörðum TOPS spurningalistans á hvorum hluta fyrir sig 

heldur en þeir sem hafa náð minni árangri. Stigskipting eftir árangri frá hæsta til lægsta; A 

landslið kvenna, Pepsi deild kvenna og 1. deild kvenna. 

Tilgáta 2: Andlegur styrkur  

Leikmenn sem hafa náð meiri árangri í íþróttinni búi yfir meiri andlegum styrk og fái fleiri 

heildarstig á SMTQ spurningalistanum heldur en þeir sem hafa náð minni árangri. Stigskipting 

eftir árangri frá hæsta til lægsta; A landslið kvenna, Pepsi deild kvenna og 1. deild kvenna. 

Tilgáta 3: Frammistöðukvíði 

Leikmenn sem hafa náð meiri árangri í íþróttinni upplifi minni kvíða tengda knattspyrnuiðkun 

sinni og fái færri heildarstig á SAS-2 spurningalistanum heldur en þeir sem hafa náð minni 

árangri. Stigskipting eftir árangri frá hæsta til lægsta; A landslið kvenna, Pepsi deild kvenna 

og 1. deild kvenna. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru íslenskar knattspyrnukonur á aldrinum 18-34 ára 

sem spiluðu í efstu og næstefstu deild á Íslandi árið 2017. Samanburður var gerður á 

niðurstöðum þessara tveggja hópa við þann þriðja, leikmenn sem spiluðu með A landsliði 

kvenna árið 2017. Gögn um A landslið kvenna voru fengin úr gagnasafni Íþróttasviðs 

Háskólans í Reykjavík úr rannsókn sem unnin var í samstarfi við Knattspyrnusamband Íslands. 

Knattspyrnukonur liðanna í tveimur efstu deildum á Íslandi sem ekki höfðu náð 18 ára aldri 

voru ekki teknar með í úrtakið. Sendur var spurningalisti á 20 félagslið, sem ýmist höfðu spilað 

í þessum tveimur efstu deildum kvenna knattspyrnu á Íslandi árið 2017 eða höfðu komist upp 

í þessa deild á síðasta ári. Liðin sem höfðu komist upp voru tekin með ef þau höfðu fengið til 

sín leikmenn úr öðrum liðum sem höfðu spilað í annarri hvorri deildinni þetta ár. Þetta var gert 

til þess að ná til sem flestra þátttakenda í úrtakinu. Alls luku 110 þátttakendur við rannsóknina. 

Í rannsókninni skiptast þátttakendur upp í hópa eftir því í hvaða deild þeir spila eða 

hvort þeir spili með landsliði. Í hópi eitt voru leikmenn sem spiluðu með félagsliði sínu í 1. 

deild kvenna árið 2017, þ.e. næstefstu deild. Fjöldi þátttakenda í hópnum var 54 og á 

aldursbilinu 18-29 ára. Meðalaldur var 23 ár. Þá voru 11 þátttakendur sem ekki gáfu upp aldur. 

Í hópi tvö voru leikmenn sem spiluðu með félagsliði sínu í Pepsi deild kvenna árið 2017, þ.e. 

efstu deild. Fjöldi þátttakenda í hópnum var 56 og á aldursbilinu 18-34 ára. Meðalaldur var 23 

ár. Þá voru 15 þátttakendur sem ekki gáfu upp aldur. Í hópi þrjú voru leikmenn sem höfðu áður 

tekið sömu próf og notast var við í þessari rannsókn. Þessir leikmenn voru hluti af A landsliði 

kvenna árið 2017. Fjöldi þátttakenda í hópnum var 32 og á aldursbilinu 19-34 ára. Meðalaldur 

var 27 ár. Tekið skal fram að þeir leikmenn sem spiluðu með A landsliði kvenna 2017 en 

spiluðu einnig í Pepsi deild kvenna svöruðu könnuninni sem leikmenn A landsliðs kvenna.  

Mælitæki 

Þrír sjálfsmatskvarðar voru notaðir sem snúa að andlegri og sálfræðilegri færni 

íþróttamanna sem og frammistöðukvíða. Einnig voru sjö bakgrunnspurningar lagðar fyrir 

leikmenn þar sem var spurt um í hvaða deild leikmenn spiluðu 2017, aldur, hvort þeir höfðu 

spilað A landsleik eða verið í æfingahóp, hvenær þeir spiluðu fyrsta meistaraflokksleikinn sinn 

og hvort þeir hefðu orðið Íslandsmeistarar með sínu liði. Að lokum var spurt út í hvort leikmenn 

hefðu fengið og/eða vildu fá hjálp frá íþróttasálfræðingi, sálfræðingi eða einhverskonar 

hugarþjálfara til að bæta frammistöðu sína í fótbolta (sjá viðauka A). 
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Test of Performance Strategies. Sjálfsmatskvarðinn Test of Performance Strategies (TOPS; 

Thomas o.fl., 1999) mælir sálfræðilega færni og áætlanir sem íþróttamenn notast við í keppni 

og við æfingar. Kvarðinn inniheldur 64 staðhæfingar og var þýddur á íslensku af Örnu Valgerði 

Erlendsdóttur, Hafrúnu Kristjánsdóttur, Margréti Lilju Guðmundsdóttur og Sigrúnu 

Þorgeirsdóttur. Svarmöguleikarnir eru á 5 punkta Likert kvarða; (1) aldrei, (2) sjaldan, (3) 

stundum, (4) oft, (5) alltaf. Samkvæmt TOPS kvarðanum er sálfræðilegri færni og áætlunum 

skipt í 8 undirkvarða sem tengjast keppni annars vegar og æfingum hins vegar. Við keppni eru 

undirkvarðarnir; markmiðasetning (Í keppni set ég mér sértæk markmið um úrslit eða 

niðurstöðu), slökun (Ég kann að slaka á þegar mikil pressa er í keppni) , örvun (Ég get „gírað“ 

mig upp í keppni þegar þess þarf ), ímyndir (Ég sé fyrir mér í huganum að keppnin fari 

nákvæmlega eins og ég vil að hún fari), sjálfstal (Ég er með sérstök lykilorð eða frasa sem ég 

segi við sjálfa/n mig til að bæta frammistöðu í keppni), neikvæð hugsun (Ég tala við mig á 

neikvæðan hátt í keppni), tilfinningastjórn (Tilfinningar mínar koma í veg fyrir að ég sýni mitt 

besta í keppni) og sjálfvirkni (Frammistaða mín í keppni er án þess að ég hugsi meðvitað um 

hana). Við æfingar eru undirkvarðarnir; markmiðasetning (Ég set raunhæf en krefjandi 

markmið fyrir æfingu), slökun (Ég þjálfa mig í að nota slökunaraðferðir við þjálfun), örvun 

(Ég æfi það hvernig ég get „gírað“ mig upp), ímyndir (Á æfingu sé ég fyrir mér í huganum 

góða fyrri frammistöðu), sjálfstal (Ég segi hluti við sjálfa/n mig til að bæta frammistöðu mína 

á æfingum), tilfinningastjórn (Ég verð pirruð og kemst í tilfinningalegt uppnám þegar ekki 

gengur vel á æfingum), sjálfvirkni (Á meðan æfingu stendur hugsa ég lítið um frammistöðuna, 

ég bara læt þetta gerast) og athyglisstjórn (Athygli mín reikar auðveldlega á meðan ég æfi) 

(Thomas o.fl., 1999). Thomas og félagar (1999) sýndu fram á að TOPS sjálfsmatskvarðinn 

væri gott mæltæki á sálfræðilega færni íþróttamanna. Í þessari rannsókn var innri áreiðanleiki 

TOPS góður eða Cronbach's Alpha = 0,88 fyrir æfingahluta og 0,88 fyrir keppnishluta. 

Sports Mental Toughness Questionnaire. Sjálfsmatskvarðinn Sports Mental Toughness 

Questionnaire (SMTQ; Sheard o.fl., 2009) mælir andlegan styrk íþróttamanna, hversu mikla 

trú íþróttamaður hefur á því að hann hafi getu til þess að ná markmiðum sínum, ákveðni 

íþróttamanna varðandi markmið sín og hversu mikla stjórn þeir trúa að þeir sjálfir hafi á því að 

geta náð langt. Kvarðinn inniheldur 14 staðhæfingar og var þýddur á íslensku af Helga 

Héðinssyni. Svarmöguleikarnir eru á 4 punkta Likert kvarða; (1) á alls ekki við mig, (2) á 

nokkuð við mig, (3) á vel við mig, (4) á mjög vel við mig. SMTQ kvarðinn hefur þrjá 

undirkvarða; sjálfstraust (Ég hef það sem þarf til að standa mig vel undir pressu), stöðugleiki 

(Ég er staðráðin/n í að ljúka þeim verkefnum sem ég er með) og stjórn (Ég finn fyrir kvíða við 

aðstæður sem ég bjóst ekki við eða aðstæðum sem ég get ekki stjórnað) (Sheard o.fl., 2009). 
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SMTQ sjálfsmatskvarðinn er talinn áreiðanlegt mælitæki á andlegan styrk og hefur sýnt gott 

inntaksréttmæti (e. content validity) (Sheard o.fl., 2009). Í þessari rannsókn var innri 

áreiðanleiki SMTQ góður eða Cronbach's Alpha = 0,87. 

Sport Anxiety Scale-2. Sjálfsmatskvarðinn Sport Anxiety Scale-2 (SAS-2; Smith o.fl., 2006) 

mælir íþróttatengdan lyndiskvíða sem íþróttamenn upplifa bæði fyrir og í keppni. Kvarðinn 

inniheldur 15 staðhæfingar og var þýddur á íslensku af sálfræðingum samkvæmt aðferðum 

McKay og félaga (1996) og unnin af þýðingarnefnd samkvæmt aðferð Harkness og Schoua-

Glusberg (1998). Þýðingin var yfirfarin af þremur sérfræðingum í sálfræði. Svarmöguleikarnir 

eru á 4 punkta Likert kvarða (1) alls ekki, (2) aðeins, (3) frekar mikið, (4) mjög mikið. 

Samkvæmt SAS-2 kvarðanum er frammistöðukvíða í íþróttum skipt í þrjá undirkvarða; 

líkamleg kvíðaeinkenni (Áður en eða á meðan ég keppi finn ég fyrir spennu í maganum), 

áhyggjur (Áður en eða á meðan ég keppi hef áhyggjur af því að ég muni ekki spila vel) og 

truflun á einbeitingu (Áður en eða á meðan ég keppi er erfitt fyrir mig að einblína á það sem 

ég á að gera) (Smith o.fl., 2006). SAS-2 sjálfsmatskvarðinn er talinn áreiðanlegt mælitæki á 

íþróttatengdan lyndiskvíða ásamt því að sýna gott hugsmíðaréttmæti (Ramis, Viladrich, Sousa 

og Jannes, 2015). Íslenska þýðingin af SAS-2 hefur að sama skapi sýnt fram á að listinn sé 

áreiðanlegt mælitæki (Halldór Rafn Halldórsson, Stefán Baldvin Stefánsson og Þorsteinn Máni 

Óskarsson, 2016). Í þessari rannsókn var áreiðanleiki SAS-2 hár eða Cronbach's Alpha = 0,92. 

Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn var notast við megindlega rannsóknaraðferð og millihópasamanburð. 

Hóparnir (frumbreytan) voru þrír; leikmenn sem spiluðu í 1. deild kvenna sumarið 2017, 

leikmenn sem spiluðu í Pepsi deild kvenna sumarið 2017 og leikmenn sem voru í A landsliði 

kvenna árið 2017. Fylgibreytur rannsóknarinnar voru sálfræðileg færni, andlegur styrkur og 

frammistöðutengdur kvíði. Notast var við einhliða dreifigreiningu (e. one way anova) á 

niðurstöðum allra kvarðanna; TOPS, SMTQ og SAS-2 til að athuga hvort mun mætti sjá á milli 

hópanna þriggja. Notast var við Tukey eftirásamanburð (e. post hoc test) til að skoða hvar 

munurinn lægi á milli hópanna (e. multiple comparisons). Stuðst var við Cronbach’s alpha (α) 

til að meta áreiðanleika kvarðanna þriggja. 

Framkvæmd 

Viðeigandi leyfi fyrir rannsókninni voru fengin hjá Knattspyrnusambandi Íslands og 

siðanefnd Háskólans í Reykjavík. Rannsakendur höfðu samband í gegnum Facebook við 

fyrirliða eða aðra tengiliði innan félagsliðanna 20 sem höfðu verið í efstu eða næstefstu deild 

2017 ásamt þeim tveimur liðum sem höfðu komist upp í 1. deild kvenna á síðasta ári. Tengiliðir 
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voru beðnir um að aðstoða rannsakendur við að koma upplýsingum um rannsóknina og tengil 

á könnunina á rafrænu formi inn á Facebook síðu hvers liðs. Einnig voru þjálfarar allra liða 

látnir vita fyrirfram af rannsókninni með tölvupósti, þar sem tilgangi rannsóknar var lýst og 

þeir beðnir um að hvetja liðsmenn sína til þátttöku (sjá viðauka B). Upphaflega hófst vinna við 

bakgrunnspurningar í október 2017 og voru þær lagðar fyrir fagfólk til þess að fá endurgjöf. 

Einnig var notast við þrjá sjálfsmatskvarða; TOPS, SAS-2 og SMTQ og var rannsóknin unnin 

í samstarfi við íþróttasvið Háskólans í Reykjavík. Samtals innihéldu listarnir 113 spurningar. 

Áætlaður tími fyrir þátttöku var 10-15 mínútur. Sendar voru stuttar útskýringar á tengiliði og 

þeir beðnir um að koma skilaboðum áfram til liðsfélaga sinna í þeim tilgangi að auka skilning 

þátttakenda á verkefninu og hvetja til þátttöku (sjá viðauka C). Þá var einnig sendur texti á 

tengiliði sem þeir voru beðnir um að setja á Facebook síður liðanna, ásamt skilyrðum fyrir 

þátttöku (sjá viðauka D). Þátttakendum var tilkynnt að gögn væru ópersónugreinanleg. 

Könnunin var send út rafrænt 23. febrúar 2018. Ítrekun um beiðni um þátttöku var send út 6. 

mars 2018. Föstudaginn 23. mars 2018 var lokað fyrir þátttöku. 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Unnið var með tvö gagnasöfn. Annarsvegar gagnasafn sem innihélt svör frá 

leikmönnum úr Pepsi deild kvenna og 1. deild kvenna og hinsvegar samskeytt gagnasafn með 

svörum A landsliðs kvenna. Gögn um A landslið kvenna voru fengin frá íþróttasviði Háskólans 

í Reykjavík (HR). Lýsandi tölfræði miðar einungis að Pepsi deild kvenna og 1. deild kvenna 

að undanskildum svörum við því hvort leikmaður hafi leitað eða hafi áhuga á að leita til 

íþróttasálfræðings, sálfræðings eða einhverskonar hugarþjálfara til að bæta frammistöðu sína 

en þau svör voru fengin úr bæði gagnasafni rannsakenda og HR. 

Niðurstöður 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort knattspyrnukonur sem náð hafa meiri 

árangri í íþróttinni, til að mynda spili með A landsliði kvenna, búi yfir betri sálfræðilegri færni, 

meiri andlegum styrk og minni frammistöðukvíða, en þær sem spila í Pepsi deild kvenna og 1. 

deild kvenna. Það sama á við um mun á milli Pepsi deildar kvenna og 1. deildar kvenna. Miðað 

var við alfa stuðulinn 0,05. Keyrðar voru einhliða dreifigreiningar til að finna mun á milli 

hópanna þriggja. Notast var við Tukey eftirápróf til þess að sjá hvar munurinn lægi á milli 

hópanna. Hér í framhaldinu verður farið yfir lýsandi tölfræði og því næst yfir niðurstöður 

einhliða dreifigreiningar á kvörðunum þremur; TOPS, SMTQ og SAS-2, á milli hópanna 

þriggja; A landslið kvenna, Pepsi deild kvenna og 1. deild kvenna.  
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Af 110 þátttakendum spiluðu 56 í Pepsi deildinni 2017, þ.e. 50,9%, og 54 þátttakendur 

í 1. deild kvenna 2017, þ.e. 49,1%. Spönn aldurs þátttakenda var 18-34 ár. Á mynd 1 má sjá 

hvernig dreifingin var á aldri þátttakenda, fyrir tvær efstu deildir kvennaknattspyrnu. Alls voru 

26 þátttakendur sem ekki gáfu upp aldur við þátttöku í rannsókn. Meðalaldur þeirra þátttakenda 

sem svöruðu var 23 ár og staðalfrávik 3,54. 

 

Mynd 1. Aldursdreifing þátttakenda eftir deild. 

 

Alls höfðu 12,7% þátttakenda spilað A landsleik og spiluðu allir þeir þátttakendur í 

Pepsi deild kvenna árið 2017. Stórt hlutfall þátttakenda eða 80,9% höfðu ekki spilað A 

landsleik (sjá mynd 2). 

 

Mynd 2. Þátttaka í landsliði eftir deild. 
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Mikill meirihluti þátttakenda spiluðu sinn fyrsta meistaraflokksleik 15 ára eða yngri, 

eða 62,5% þátttakenda sem spiluðu í Pepsi deild kvenna og 63% þeirra sem spiluðu í 1. deild 

kvenna árið 2017. Fæstir þátttakendur spiluðu sinn fyrsta meistaraflokksleik 22 ára eða eldri 

en jafnt hlutfall var á milli deilda; 1,8% þátttakenda í Pepsi deild kvenna og 1,9% þátttakenda 

í 1. deild kvenna (sjá mynd 3). 

 

Mynd 3. Hlutfall þátttakenda í 1. deild kvenna og Pepsi deild kvenna eftir því hvenær þær 

spiluðu sinn fyrsta meistaraflokksleikinn. 

 

Hærra hlutfall þátttakenda í Pepsi deild kvenna höfðu orðið Íslandsmeistarar, eða um 

48,2%, samanborið við 14,8% þátttekanda sem spiluðu í 1. deild kvenna (sjá mynd 4).  

 

 

Mynd 4. Hlutfall þátttakenda í 1. deild kvenna og Pepsi deild kvenna eftir því hvort þær hafi 

orðið Íslandsmeistari með liði sínu í meistaraflokki.  
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Alls svöruðu 29,6% þátttakenda í 1. deild kvenna, 30,4% þátttakenda í Pepsi deild 

kvenna og 40,6% þátttakenda í A landsliði kvenna því játandi að hafa leitað sér aðstoðar 

íþróttasálfræðings, sálfræðings eða einhverskonar hugarþjálfara til þess að bæta frammistöðu 

sína í fótbolta (sjá mynd 5). 

 

Mynd 5. Hlutfall þátttakenda í 1. deild kvenna, Pepsi deild kvenna og A landsliðs kvenna eftir 

því hvort þær hafi leitað til íþróttasálfræðings, sálfræðings eða einhverskonar hugarþjálfara til 

þess að bæta frammistöðu sína í fótbolta. 

  

 Alls svöruðu 92,6% þátttakenda í 1. deild kvenna, 80,4% í Pepsi deild kvenna og 90,6% 

þátttakenda í A landsliði kvenna því að þær hefðu áhuga á að leita til íþróttasálfræðings, 

sálfræðings eða einhverskonar hugarþjálfara til þess að bæta frammistöðu sína í fótbolta.  

 

Mynd 6. Hlutfall þátttakenda 1. deildar kvenna, Pepsi deildar kvenna og A landsliðs kvenna 

eftir því hvort þær hafi áhuga á að leita til íþróttasálfræðings, sálfræðings eða einhverskonar 

hugarþjálfara til þess að bæta frammistöðu sína í fótbolta. 
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Sálfræðileg færni 

Tafla 1 

Lýsandi tölfræði niðurstaðna keppnishluta TOPS kvarðans eftir hópum 

 N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

1. deild kvenna      

      Markmiðasetning 53 3,30 0,92 1,25 5,00 

      Slökun 53 3,11 0,56 1,75 4,25 

      Neikvæð hugsun 53 3,34 0,75 1,25 5,00 

      Sjálfvirkni 50 2,97 0,55 2,00 4,80 

      Örvun 52 4,04 0,54 3,00 5,00 

      Ímyndir 53 3,03 0,61 1,50 4,25 

      Sjálfstal 53 3,03 0,75 1,50 4,75 

      Tilfinningastjórn 54 3,27 0,80 1,67 5,00 

Pepsi deild kvenna      

      Markmiðasetning 54 3,53 0,82 1,75 5,00 

      Slökun 54 3,49 0,69 1,00 5,00 

      Neikvæð hugsun 55 3,62 0,65 1,75 4,75 

      Sjálfvirkni 54 3,11 0,59 1,60 4,40 

      Örvun 55 4,05 0,55 2,75 5,00 

      Ímyndir 55 3,23 0,75 1,50 4,75 

      Sjálfstal 56 3,04 0,70 1,50 4,75 

      Tilfinningastjórn 55 3,49 0,71 1,00 5,00 

A landslið kvenna      

      Markmiðasetning 32 3,91 0,78 1,00 5,00 

      Slökun 30 3,63 0,55 2,25 4,50 

      Neikvæð hugsun 32 3,77 0,61 2,25 4,75 

      Sjálfvirkni 32 3,00 0,48 1,80 3,80 

      Örvun 32 4,37 0,41 3,75 5,00 

      Ímyndir 32 3,48 0,76 1,25 4,75 

      Sjálfstal 32 3,39 0,76 1,00 5,00 

      Tilfinningastjórn 32 3,70 0,50 2,33 4,33 

 



HUGRÆN FÆRNI ÍSLENSKRA KNATTSPYRNUKVENNA 34 

 

 TOPS spurningalistinn var notaður til að mæla sálfræðilega færni. Einhliða 

dreifigreining var notuð til þess að bera saman niðurstöður hópanna þriggja. Í töflu 1 má sjá 

meðaltöl stiga og staðalfrávik fyrir hvern þátt í keppnishluta listans. Ef horft er á stigskiptingu 

hópanna þ.e. frá 1. deild til A landsliðs, þá fer meðaltal hækkandi eftir stigi, að undanskildum 

þættinum sjálfvirkni. Allir hópar fengu áberandi flest stig að meðaltali í þættinum örvun en 

lægst í sjálfvirkni. Samræmi var á milli dreifitalna samkvæmt Levene‘s prófinu í öllum þáttum 

hlutans að undanskilinni tilfinningastjórn. Marktækur munur var á sex þáttum sálfræðilegrar 

færni samkvæmt keppnishluta TOPS eftir því hvaða hópi þátttakendur tilheyra; 

markmiðasetningu (F(2,136) = 5,19, p = 0,007), slökun (F(2,134) = 8,47, p < 0,001), neikvæðri 

hugsun (F(2,137) = 4,46, p = 0,013), örvun (F(2,136) = 4,74, p = 0,01), ímyndun (F(2,137) = 

4,1, p = 0,017) og tilfinningastjórn (F(2,140) = 3,74, p = 0,026). Samkvæmt eftiráprófi Tukey 

voru leikmenn í A landsliði kvenna marktækt hærri en leikmenn í Pepsi deild kvenna á 

þættinum örvun (p = 0,02). Leikmenn í A landsliði kvenna voru marktækt hærri en leikmenn í 

1. deild kvenna á þáttunum; markmiðasetning (p = 0,005), slökun (p = 0,001), neikvæð hugsun 

(p = 0,016), örvun (p = 0,015), ímyndun (p = 0,013), tilfinningastjórn (p = 0,021). Leikmenn í 

Pepsi deild kvenna voru marktækt hærri en leikmenn 1. deildar kvenna á þættinum slökun (p = 

0,005).  

 

Tafla 2 

Lýsandi tölfræði niðurstaðna æfingahluta TOPS kvarðans eftir hópum 

 N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

1. deild kvenna      

      Markmiðasetning 53 2,83 0,92 1,00 4,50 

      Slökun 52 2,14 0,67 1,00 3,50 

      Sjálfvirkni 54 3,31 0,41 2,25 4,25 

      Örvun 53 2,97 0,64 1,50 4,00 

      Ímyndir 52 2,83 0,78 1,00 4,25 

      Sjálfstal 54 2,75 0,74 1,00 4,75 

      Tilfinningastjórn 54 3,20 0,67 1,25 4,00 

      Athyglisstjórn 53 3,03 0,49 2,00 4,50 

Pepsi deild kvenna      

      Markmiðasetning 54 3,01 0,84 1,50 4,75 

      Slökun 52 2,27 0,71 1,00 3,75 
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      Sjálfvirkni 53 3,31 0,49 2,25 4,50 

      Örvun 53 2,86 0,55 1,75 4,25 

      Ímyndir 55 2,81 0,76 1,00 4,50 

      Sjálfstal 54 3,18 0,70 1,75 4,75 

      Tilfinningastjórn 56 3,25 0,55 1,75 4,25 

      Athyglisstjórn 53 3,44 0,58 2,00 4,50 

A landslið kvenna      

      Markmiðasetning 32 3,48 0,72 1,00 4,50 

      Slökun 30 2,40 0,77 1,00 4,00 

      Sjálfvirkni 31 3,43 0,31 2,75 4,25 

      Örvun 30 3,33 0,57 2,25 4,50 

      Ímyndir 31 2,98 0,88 1,00 4,50 

      Sjálfstal 31 3,61 0,70 1,25 4,75 

      Tilfinningastjórn 30 3,46 0,57 2,00 4,50 

      Athyglisstjórn 32 3,70 0,60 2,00 4,50 

  

Í töflu 2 má sjá meðaltöl stiga og staðalfrávik fyrir hvern þátt í æfingahluta listans. Ef 

horft er á stigskiptingu hópanna, þ.e. frá 1. deild til A landsliðs, þá fór meðaltal hækkandi eftir 

stigi, að undanskildum þáttunum örvun og ímyndir. Athyglisstjórn, sjálfstal og 

markmiðasetning eru þættir þar sem A landslið kvenna var með áberandi fleiri stig að meðaltali 

heldur en hinir tveir hóparnir. Allir hóparnir þrír fengu áberandi færri stig að meðaltali í 

þættinum örvun í æfingahluta TOPS heldur en í keppnishluta TOPS. Samræmi var á milli 

dreifitalna samkvæmt Levene‘s prófinu í öllum þáttum hlutans. Marktækur munur var á fjórum 

þáttum sálfræðilegrar færni samkvæmt æfingahluta TOPS eftir því hvaða hópi þátttakendur 

tilheyrðu; markmiðasetningu (F(2,136) = 5,81, p = 0,004), örvun (F(2,133) = 7,79, p = 0,001), 

sjálfstali (F(2,136) = 4,26, p = 0,016) og tilfinningastjórn (F(2,137) = 5,15, p = 0,007). 

Samkvæmt eftiráprófi Tukey voru leikmenn í A landsliði kvenna marktækt hærri en leikmenn 

í Pepsi deild kvenna á þáttunum; markmiðasetning (p = 0,044), örvun (p = 0,002) og sjálfstal 

(p = 0,02). Leikmenn í A landsliði kvenna voru marktækt hærri en leikmenn í 1. deild kvenna 

á þáttunum; markmiðasetning (p = 0,003), örvun (p = 0,001), sjálfstal (p = 0,032) og 

tilfinningastjórn (p = 0,006). Ekki mældist marktækur munur á Pepsi deild kvenna og 1. deild 

kvenna.  
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Andlegur styrkur 

Tafla 3 

Lýsandi tölfræði niðurstaðna SMTQ kvarðans eftir hópum 

 N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

1. deild kvenna       

      Sjálfstraust 52 12,29 3,09 5,00 18,00 

      Stöðugleiki 54 12,87 1,91 9,00 16,00 

      Stjórn 54 10,13 2,81 4,00 14,00 

      Heildarstig 52 35,15 6,38 23,00 47,00 

Pepsi deild kvenna      

      Sjálfstraust 55 14,25 2,98 9,00 20,00 

      Stöðugleiki 51 13,47 1,74 9,00 16,00 

      Stjórn 55 11,38 2,74 4,00 16,00 

      Heildarstig 51 38,94 6,16 26,00 51,00 

A landslið kvenna      

      Sjálfstraust 30 16,03 2,66 10,00 20,00 

      Stöðugleiki 31 14,74 1,34 10,00 16,00 

      Stjórn 31 12,61 1,91 8,00 16,00 

      Heildarstig 30 43,43 4,36 32,00 52,00 

  

 SMTQ spurningalistinn var notaður til að mæla andlegan styrk. Einhliða dreifigreining 

var notuð til þess að bera saman niðurstöður hópanna þriggja. Í töflu 3 má sjá meðaltöl stiga 

og staðalfrávik fyrir þrjá undirkvarða spurningalistans ásamt heildarstigum hans. Mestan mun 

má sjá á milli hópa á undirkvarðanum sjálfstraust. A landslið kvenna og Pepsi deild kvenna 

skoruðu hæst að meðaltali á undarkvarðanum sjálfstraust en 1. deildin skoraði hinsvegar hæst 

á undirkvarðanum stöðugleiki. Samræmi milli dreifitalna samkvæmt Levene‘s prófinu reyndist 

vera á undirkvörðunum sjálfstraust og stjórn, ekki reyndist vera samræmi á undirkvarðanum 

stöðugleiki né heildarstigum spurningalistans. Marktækur munur var á andlegum styrk í 

heildarstigum (F(2,130) = 18,99, p < 0,001) og undirkvörðunum þremur; sjálfstrausti (F(2,134) 

= 15,95, p < 0,001), stöðugleika (F(2,133) = 11,54, p < 0,001) og stjórn (F(2,137) = 9,22 p < 

0,001), samkvæmt SMTQ kvarðanum eftir því hvaða hópi þátttakendur tilheyrðu. Samkvæmt 

eftiráprófi Tukey voru leikmenn í A landsliði kvenna marktækt hærri en leikmenn í Pepsi deild 

kvenna á heildarstigum spurningalistans (p = 0,003) og tveimur undirkvörðum hans; 
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sjálfstrausti (p = 0,024) og stöðugleika (p = 0,005). Leikmenn í A landsliði kvenna voru 

marktækt hærri en leikmenn í 1. deild kvenna á heildarstigum spurningalistans (p < 0,001) og 

öllum þremur undirkvörðunum; sjálfstraust (p < 0,001), stöðugleiki (p < 0,001) og stjórn (p < 

0,001). Leikmenn í Pepsi deild kvenna voru marktækt hærri en leikmenn í 1. deild kvenna á 

heildarstigum spurningalistans (p = 0,004) og tveimur undirkvörðum hans; sjálfstraust (p = 

0,002) og stjórn (p = 0,036). 

Íþróttatengdur frammistöðukvíði 

Tafla 4 

Lýsandi tölfræði niðurstaðna SAS-2 kvarðans eftir hópum 

 N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

1. deild kvenna      

      Líkamleg kvíðaeinkenni 54 9,85 2,62 5,00 19,00 

      Áhyggjur 54 12,11 3,94 5,00 20,00 

      Einbeiting 53 7,04 2,03 5,00 12,00 

      Heildarstig 53 35,15 6,38 17,00 49,00 

Pepsi deild kvenna      

      Líkamleg kvíðaeinkenni 56 9,25 3,18 5,00 20,00 

      Áhyggjur 56 10,59 3,67 5,00 20,00 

      Einbeiting 55 7,02 2,60 5,00 17,00 

      Heildarstig 55 26,95 6,16 15,00 57,00 

A landslið kvenna      

      Líkamleg kvíðaeinkenni 32 8,38 2,12 6,00 13,00 

      Áhyggjur 31 8,03 1,99 5,00 11,00 

      Einbeiting 32 5,56 1,19 5,00 10,00 

      Heildarstig 31 21,94 3,71 16,00 31,00 

 

 SAS-2 spurningalistinn var notaður til að mæla íþróttatengdan frammistöðukvíða. 

Einhliða dreifigreining var notuð til þess að bera saman niðurstöður hópanna þriggja. Í töflu 4 

má sjá meðaltöl stiga og staðalfrávik fyrir þrjá undirkvarða spurningalistans ásamt 

heildarstigum hans. A landslið kvenna var með áberandi lægsta meðaltalið í öllum 

undirkvörðum spurningalistans ásamt því að lítil dreifing er í svörum þeirra. Leikmenn í Pepsi 

deild kvenna og 1. deild kvenna skoruðu áberandi hærra en A landslið kvenna á 

undirkvarðanum áhyggjur. Samræmi milli dreifitalna samkvæmt Levene‘s prófinu reyndist 
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vera á undirkvörðunum líkamleg kvíðaeinkenni og einbeitingu, ekki reyndist vera samræmi 

milli dreifitalna samkvæmt Levene‘s prófinu á undirkvarðanum áhyggjur né heildarstigum 

spurningalistans. Marktækur munur var á íþróttatengdum frammistöðukvíða í heildarstigum 

(F(2,136) = 9,99, p < 0,001) og tveimur af þremur undirkvörðum hans; áhyggjum (F(2,138) = 

13,44, p < 0,001) og einbeitingu (F(2,137) = 5,85, p < 0,004), samkvæmt SAS-2 kvarðanum 

eftir því hvaða hópi þátttakendur tilheyrðu. Samkvæmt eftiráprófi Tukey voru leikmenn í A 

landsliði kvenna marktækt lægri en leikmenn í Pepsi deild kvenna á heildarstigum 

spurningalistans (p = 0,006) og á tveimur undirkvörðum; áhyggjum (p = 0,004) og einbeitingu 

(p = 0,007). Leikmenn í A landsliði kvenna voru marktækt lægri en leikmenn í 1. deild kvenna 

á heildarstigum spurningalistans (p < 0,001) og öllum undirkvörðum spurningalistans; 

líkamlegum kvíðaeinkennum (p = 0,046), áhyggjum (p < 0,001) og einbeitingu (p = 0,007). 

Ekki mældist marktækur munur á Pepsi deild kvenna og 1. deild kvenna. 

Umræður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvort munur væri á ákveðnum hugrænum 

þáttum íslenskra knattspyrnukvenna eftir því á hvaða stigi þær spila, þ.e.a.s. 1. deild kvenna, 

Pepsi deild kvenna eða A landsliði kvenna. Þeir hugrænu þættir sem teknir voru fyrir voru 

sálfræðileg færni, andlegur styrkur og íþróttatengdur frammistöðukvíði.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var skoða hvort (1) leikmenn sem spila með A 

landsliði kvenna væru með betri sálfræðilega færni heldur en leikmenn sem spila í Pepsi deild 

kvenna og 1. deild kvenna ásamt því að skoða hvort leikmenn sem spila í Pepsi deild kvenna 

væru með betri sálfræðilega færni heldur en leikmenn sem spila í 1. deild kvenna, (2) hvort 

leikmenn sem spila með A landsliði kvenna væru meiri andlegan styrk heldur en leikmenn sem 

spila í Pepsi deild kvenna og 1. deild kvenna ásamt því að skoða hvort leikmenn sem spila í 

Pepsi deild kvenna væru með meiri andlegan styrk heldur en leikmenn sem spila í 1. deild 

kvenna hins vegar og (3) hvort leikmenn sem spila með A landsliði kvenna væru með minni 

frammistöðukvíða heldur en leikmenn sem spila í Pepsi deild kvenna og 1. deild kvenna ásamt 

því að skoða hvort leikmenn sem spila í Pepsi deild kvenna væru með minni frammistöðukvíða 

heldur en leikmenn sem spila í 1. deild kvenna. Einnig var markmið að lýsa gagnasafninu og 

skoða mun á svörun þeirra spurninga er sneru að bakgrunni þátttakenda. 

Bakgrunnsþættir  

Niðurstöður sýndu að aldursdreifing þátttakenda var nokkuð jöfn. Mikill fjöldi 

leikmanna ungir að árum, þ.e. 22 ára og yngri, tók þátt og endurspeglast meðaltalið af því. 

Meðaltalið hefði þó getað verið annað hefðu leikmenn undir 18 ára ásamt A 
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landsliðsleikmönnum í deildunum tveimur fengið að taka þátt. Einnig gæti haft áhrif að 26 

þátttakendur svöruðu ekki spurningunni um aldur. Möguleg ástæða fyrir því gæti verið að 

þátttakendur hafi haft efasemdir um að svörin væru órekjanleg. Mikill meirihluti þátttakenda 

spiluðu sinn fyrsta meistaraflokksleik 17 ára eða yngri en áhugavert væri að bera þennan þátt 

saman við hvenær algengt er að spila sinn fyrsta meistaraflokksleik í karladeildum Íslands. Að 

auki gæti það haft mikil áhrif á hversu fáir í raun svara könnuninni þar sem að stúlkur byrja 

gjarnan að spila í meistaraflokki áður en þær verða 18 ára en ekki voru stúlkur undir 18 ára 

aldri með í úrtakinu. Stór hluti leikmanna sögðust hafa orðið Íslandsmeistari með sínu liði en 

takmarkanir í uppsetningu spurningarinnar draga úr gildi hennar þar sem hún býður upp á 

huglægt mat. Hvort að þátttakendur gætu talið sig hafa verið orðið Íslandsmeistara við það að 

vinna 1. deildina gæti skekkt niðurstöður miðað við hvernig spurning var ætluð að mæla það 

að vinna efstu deild, þ.e. Pepsi deild kvenna. 

Niðurstöður sýndu að tæplega þriðjungur leikmanna í tveimur efstu deildum Íslands 

höfðu leitað sér hjálpar frá íþróttasálfræðingi, sálfræðingi eða hugarþjálfara til að bæta 

frammistöðu sína á meðan fjórir af hverjum tíu þátttakenda í A landsliði kvenna höfðu gert 

slíkt hið sama. Það hversu hátt hlutfall leikmanna í A landsliði kvenna höfðu leitað sér hjálpar 

endurspeglast í niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem þær skora nánast undantekningalaust 

hærra en aðrir leikmenn á hugrænu þáttunum. Mikill meirihluti þátttakenda sagðist þó hafa 

áhuga á því að leita sér hjálpar íþróttasálfræðings, sálfræðings eða hugarþjálfara til að bæta 

frammistöðu sína í fótbolta. Áhugavert var sjá að hæsta hlutfallið var hjá leikmönnum 1. deildar 

kvenna og þar rétt á eftir voru leikmenn A landsliðs kvenna en þar gæti spilað inn í hversu 

margar höfðu þegar leitað sér hjálpar. 

Sálfræðileg færni  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að marktækur munur var á sex þáttum í 

keppnishluta og fjórum þáttum æfingahluta TOPS spurningalistans eftir því hvaða hópi 

þátttakendur tilheyrðu. Hins vegar sýndu eftirápróf að ekki lægi munur á milli allra hópanna 

þriggja á fjórum eða fleiri þáttum bæði í keppnis- og æfingahluta TOPS spurningalistans. Þar 

með stóðst tilgáta 1 ekki. Ekki var neinn þáttur, hvorki í æfinga- né keppnishluta, með 

stigvaxandi mun milli allra hópanna þriggja eftir árangri. Þrátt fyrir að ekki væri marktækur 

munur á milli allra hópanna á neinum þáttum fannst marktækur munur á ákveðnum þáttum 

milli einstakra hópa. 

Á milli A landsliðs kvenna og Pepsi deildar kvenna var munur á einum þætti í 

keppnishluta, örvun, og á þremur þáttum í æfingahluta, markmiðasetningu, örvun og sjálfstali. 
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Af þessu má því áætla að markmiðasetning, örvun og sjálfstal séu mikilvægir þættir sem 

afreksíþróttamenn tileinka sér gjarnan til þess að ná árangri. Einnig er hægt að áætla að þessir 

þættir geti greint á milli leikmanna í Pepsi deild kvenna og þeirra leikmanna sem valdir eru til 

að spila með A landsliði kvenna.  

Á milli A landsliðs kvenna og 1. deildar kvenna var munur á sex þáttum í keppnishluta, 

markmiðasetning, slökun, neikvæð hugsun, örvun, ímyndun, tilfinningastjórn og á fjórum 

þáttum í æfingahluta, markmiðasetning, örvun, sjálfstal og tilfinningastjórn. Af þessu má áætla 

að sálfræðileg færni leikmanna sem eru í A landsliði kvenna sé í heild betri en þeirra sem eru í 

1. deild kvenna. Miðað við þessar niðurstöður má áætla að töluverð vinna sé framundan fyrir 

leikmenn í 1. deild kvenna sem stefna á að spila með A landsliði kvenna þar sem mikill munur 

er á sálfræðilegri færni milli hópa eins og staðan er í dag.  

Á milli Pepsi deildar kvenna og 1. deildar kvenna var munur á einum þætti í 

keppnishluta, slökun, en engum þætti í æfingahluta spurningalistans. Af þessu má áætla að ekki 

sé mikill munur á sálfræðilegri færni hjá leikmönnum í þessum tveimur deildum. Möguleg 

ástæða fyrir þessum litla mun á milli hópanna gæti verið sú að þeir leikmenn sem spiluðu í 

Pepsi deild kvenna sumarið 2017 og voru valdir í A landsliðshóp kvenna sama ár svöruðu ekki 

könnuninni sem leikmenn Pepsi deildar kvenna. Athyglisvert er að ekki var munur á milli 

neinna hópa á sex þáttum í heildina, þ.e. á tveimur þáttum innan keppnishlutans, sjálfstal og 

sjálfvirkni, ásamt fjórum þáttum innan æfingahlutans, slökun, sjálfvirkni, ímyndun og 

athyglisstjórn. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru þónokkuð í takt við fyrri rannsóknir þar sem sýnt 

hefur verið fram á mun á sálfræðilegum þáttum eins og markmiðasetningu, virkjun, slökun, 

tilfinningastjórn og minni neikvæðri hugsun milli þeirra sem ná lengra í íþróttum og þeirra sem 

ekki ná eins langt (Gould, o.fl., 2002; Katsikas, o.fl., 2009; Orlick og Partington, 1988; 

Thomas, o.fl., 1999). Eins hafa þættir eins og ímyndir verið títt nefndir fyrir þætti sem sjá má 

mun í á milli hópa (Gould, o.fl., 2002; Katsikas, o.fl., 2009; Orlick og Partington, 1988; 

Thomas, o.fl., 1999) en í þessari rannsókn var ekki munur á milli neinna hópa í ímyndun á 

æfingahluta TOPS. Eins er ekki samræmi í því að sjálfstal mælist ekki ólíkt á milli neinna hópa 

í þessari rannsókn í keppnishluta en þessum þætti hefur verið gert hátt undir höfði í umræðu 

og rannsóknum á sálfræðilegri færni og sýnt fram á að geti nýst íþróttamönnum til að bæta sig 

(Hatzigeorgiadis o.fl., 2008; Hatzigeorgiadis o.fl., 2011). Skortur á mun milli hópa í sjálfstali 

ásamt sjálfvirkni er þó í samræmi við niðurstöður Katsikas og félaga (2009) í rannsókn á mun 

milli afreksíþróttamanna og lakari. Af niðurstöðum þessarar rannsóknar og fyrri rannsókna á 

sálfræðilegum þáttum má því áætla að þættirnir markmiðasetning, virkjun, slökun og 
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tilfinningastjórn séu þeir þættir sem geta skilið á milli árangurs leikmanna þegar miðað er við 

TOPS spurningalistann. Þó virðist þetta mjög misjafnt og kannski ólíkt eftir íþrótt eða öðru. 

Andlegur styrkur  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að marktækur munur var á heildarstigum 

SMTQ spurningalistans eftir því hvaða hópi þátttakendur tilheyrðu. Einnig var munur á öllum 

þremur undirkvörðum SMTQ spurningalistans eftir því hvaða hópi þátttakendur tilheyrðu. 

Eftirápróf sýndi fram á að marktækur munur væri á milli A landsliðs kvenna og Pepsi deildar 

kvenna annars vegar og Pepsi deildar kvenna og 1. deildar kvenna hins vegar á heildarstigum 

SMTQ spurningalistans. Þar með stóðst tilgáta 2. Samkvæmt eftiráprófi kom einnig í ljós að 

ekki lægi munur á milli allra hópanna þriggja á öllum undirkvörðum SMTQ spurningalistans. 

Aðeins mátti sjá mun í einum þætti á milli allra hópanna þriggja, þ.e. sjálfstraust. Áætla má því 

að hugræni þátturinn sjálfstraust sé gríðarlega góður eiginleiki fyrir leikmenn að hafa og að 

mikilvægi sjálfstrausts fari vaxandi eftir því á hvaða stigi leikmenn spila.  

Á milli A landsliðs kvenna og Pepsi deildar kvenna var marktækur munur á 

heildarstigafjölda ásamt undirkvörðunum sjálfstraust og stöðugleika. Ekki reyndist vera 

marktækur munur á undirkvarðanum stjórn. Af þessu má áætla að leikmenn sem spila með A 

landsliði kvenna séu með meiri andlegan styrk en þeir leikmenn sem spila í Pepsi deild kvenna. 

Einnig er hægt að áætla að til þess að fá að spila með A landsliði kvenna skiptir miklu máli að 

vera með gott sjálfstraust og sýna stöðugt fram á góða frammistöðu. 

Á milli A landsliðs kvenna og 1. deildar kvenna var marktækur munur á 

heildarstigafjölda ásamt öllum undirkvörðum spurningalistans. Af þessu má áætla að 

töluverður munur sé á andlegum styrk leikmanna sem spila með A landsliði kvenna og 

leikmanna sem spila í 1. deild kvenna og að andlegur styrkur geti skipt sköpum og haft áhrif á 

árangur leikmanna. 

Á milli Pepsi deildar kvenna og 1. deildar kvenna var marktækur munur á 

heildarstigafjölda og á undirkvörðunum sjálfstraust og stjórn. Ekki reyndist vera marktækur 

munur á undirkvarðanum stöðugleika. Af þessu má áætla að þeir leikmenn sem spila í Pepsi 

deild kvenna séu með meiri andlegan styrk en þeir leikmenn sem spila í 1. deild kvenna. 

Áhugavert er að stöðugleiki skilur ekki á milli í hvaða deild leikmenn spila á Íslandi en möguleg 

skýring á þessu gæti verið takmarkaður fjöldi í leikmannahópi liðanna.  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar eru að mestu leyti í samræmi við fyrri rannsóknir á 

mikilvægi andlegs styrks. Til að mynda sýndu Wieser og Thiel (2014) meðal annars fram á að 

atvinnumenn sem spiluðu reglulega með landsliði síns lands voru með meiri andlegan styrk en 
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þeir leikmenn sem ekki voru landsliðsmenn. Þá sýndu Newland og félagar (2013) að sama 

skapi fram á hvernig körfuboltaleikmenn gátu hámarkað frammistöðu sína með miklum 

andlegum styrk. Möguleg skýring fyrir því að munur sé á milli á hópanna þriggja gæti verið 

sú, eins og Clough og félagar (2002) sýndu fram á, að eftir því sem leikmenn spila á hærra stigi 

láti þeir neikvæða endurgjöf ekki hafa jafn mikil áhrif á sína frammistöðu og einnig að þeir 

upplifi minni líkamlega áreynslu heldur en lakari leikmenn. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

samræmast þó ekki niðurstöðum rannsókn Gayatri og félaga (2016) þar sem þeir fundu engan 

marktækan mun í undirkvarðanum sjálfstraust hjá hokkí leikmönnum eftir því á hvaða stigi 

þeir spiluðu en í þessari rannsókn var sjálfstraust eini undirkvarðinn þar sem marktækur munur 

var á milli allra hópanna. Því má velta því fyrir sér hvort sjálfstraust spái fyrir um á hvaða stigi 

leikmenn spila eða hvort stigið sem leikmenn spila á spái fyrir um sjálfstraust eða hvort 

verkunin sé gagnkvæm. Dæmi um þetta er leikmaður sem spilar í Pepsi deild kvenna og er 

valinn í A landsliðið. Valið veldur því að sjálfstraust leikmannsins hækkar sem þá mögulega 

hefur þær afleiðingar í framhaldinu að leikmaðurinn heldur plássi sínu í A landsliði kvenna.  

Íþróttatengdur frammistöðukvíði 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að marktækur munur var á heildarstigum 

SAS-2 spurningalistans eftir því hvaða hópi þátttakendur tilheyrðu. Einnig var munur á tveimur 

af þremur undirkvörðum SMTQ spurningalistans eftir því hvaða hópi þátttakendur tilheyrðu. 

Eftirápróf sýndi fram á að marktækur munur væri á milli A landsliðs kvenna og Pepsi deildar 

en ekki milli Pepsi deildar kvenna og 1. deildar kvenna á heildarstigum SAS-2 spurningalistans. 

Þar með stóðst tilgáta 3 ekki. Samkvæmt eftiráprófi kom einnig í ljós að ekki lægi munur á 

milli allra hópanna þriggja á öllum undirkvörðum SAS-2 spurningalistans.  

Á milli A landsliðs kvenna og Pepsi deildar kvenna var marktækur munur á 

heildarstigafjölda. Einnig var marktækur munur á undirkvörðunum áhyggjur og einbeiting en 

ekki var marktækur munur á undirkvarðanum líkamleg kvíðaeinkenni. Af þessu má áætla að 

leikmenn í Pepsi deild kvenna glími við meiri frammistöðukvíða en leikmenn í A landsliði 

kvenna þar sem niðurstöður sýna að leikmenn Pepsi deildar kvenna voru með fleiri heildarstig 

að meðaltali. Einnig má áætla að þeir leikmenn sem spili með A landsliði kvenna eigi 

auðveldara með að takast á við áhyggjur og einbeitingarleysi í tenglsum við knattspyrnuiðkun 

sína en þeir eru mögulega vanari því að takast á við krefjandi aðstæður þar sem þessir 

eiginleikar skipta miklu máli.  

Á milli A landsliðs kvenna og 1. deildar kvenna var marktækur munur á 

heildarstigafjölda. Einnig var marktækur munur á öllum undirkvörðum spurningalistans. Af 

þessu má áætla að leikmenn í 1. deild kvenna glími almennt við meiri frammistöðukvíða en 
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leikmenn A landsliðs kvenna þar sem niðurstöður sýna að leikmenn 1. deildar kvenna upplifi 

meiri áhyggjur, verri einbeitingu og meiri líkamleg kvíðaeinkenni. Mögulega væri hægt skýra 

þennan mun út frá aukinni færni og reynslu á þessum þremur þáttum þeirra leikmanna sem 

spila með A landsliði kvenna.  

Á milli Pepsi deildar kvenna og 1. deildar kvenna var ekki marktækur munur á 

heildarstigafjölda. Ekki reyndist heldur marktækur munur á neinum undirkvarða 

spurningalistans. Af þessu má áætla að ekki sé munur á upplifuðum frammistöðukvíða hjá 

leikmönnum í þessum tveimur deildum.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar samsvara niðurstöðum fyrri rannsókna á 

íþróttatengdum frammistöðukvíða þar sem sýnt hefur verið fram á að afreksíþróttamenn mælast 

almennt með minni frammistöðukvíða en þeir sem lakari eru (Hofseth, 2016; Jones o.fl., 1994). 

Möguleg skýring á þessum mun á milli A landsliðsins kvenna og leikmanna úr 1. deild kvenna 

og Pepsi deild kvenna gæti verið sú að A landsliðsmenn búi yfir meiri hæfni og kjarki til þess 

að takast á við verkefnið (Hofseth, 2016). Önnur möguleg skýring gæti verið að leikmenn A 

landsliðsins séu með meira sjálfstraust en leikmenn úr deildunum tveimur, en rannsókn Perry 

og Williams (1998) leiddi í ljós að afreksmenn sem lengra væru komnir hefðu meira sjálfstraust 

en þeir sem skemmra væru komnir. Ennfremur sýndi rannsókn Hofseth (2016) fram á það að 

sjálfstraust er mikilvægur eiginleiki hjá íþróttamönnum og getur sjálfstraust jafnframt spornað 

við hugrænum kvíða. Þegar niðurstöður rannsóknar Bjarka Björnssonar og Gunnlaugs Bjarnar 

Baldurssonar (2016) á frammistöðukvíða leikmanna í efstu deild kvenna í knattspyrnu eru 

bornar saman við niðurstöður þessarar rannsóknar, þ.e. niðurstöður Pepsi deildar kvenna, 

kemur í ljós að þátttakendur þeirrar rannsóknar mældust með meiri kvíða (29,7 heildarstig að 

meðaltali) en þátttakendur þessarar rannsóknar (26,95 heildarstig að meðaltali). Áhugavert er 

að einn þátttakandi í rannsókninni virtist glíma við áberandi mikinn kvíða þar sem hann var 

með 57 stig af 60 mögulegum. Þess má geta að þátttakandinn sem um ræðir hafði leitað 

aðstoðar til þess að bæta frammistöðu sínu og hafði jafnframt áhuga á frekari aðstoð.  

Takmarkanir og frekari rannsóknir 

 Takmarkanir þessarar rannsóknar má helst rekja til þess hve fáir leikmenn í þýði svara 

henni. Af um það bil 400 leikmönnum sem spila í 1. deild kvenna og Pepsi deild kvenna bárust 

110 svör í gagnasöfnuninni. Margt um fleiri byrjuðu að svara könnuninni en kláruðu ekki, eða 

um 122 þátttakendur. Þegar við bættust gögn frá A landsliðinu fyllti það að hluta upp í skort á 

svörum en allnokkrir þar spila einnig í Pepsi deild kvenna. Leikmenn sem spiluðu með A 

landsliði kvenna 2017 en spiluðu einnig í Pepsi deild kvenna svöruðu könnuninni sem leikmenn 
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A landsliðs kvenna. Þetta gæti leitt til skekkju í niðurstöðum samanburðar á milli A landsliðs, 

Pepsi deildar og 1. deildar, þar sem leikmenn A landsliðs kvenna svöruðu sem hluti af 

landsliðinu en ekki Pepsi deildinni sem þær eru einnig hluti af. Fleiri svör hefðu einnig getað 

safnast ef leikmenn yngri en 18 ára hefðu fengið að taka þátt en óljóst er hvaða áhrif það hefði 

á niðurstöður. Jákvætt væri ef frekari rannsóknir yrðu gerðar og viðeigandi leyfi fengin til þess 

að taka þennan hóp einnig með í gagnasafnanir. 

 Varðandi gagnasöfnun rannsóknarinnar, sem fór fram í gegnum internetið, er spurning 

hvort að betri svörun hefði geta fengist ef rannsakendur hefðu farið og hitt liðin og beðið þau 

að svara spurningalistum á pappír. Að sama skapi er hægt að velta vöngum yfir því hvort 

svörunin hefði verið eins heiðarleg hefðu rannsakendur farið og hitt liðin þar sem auðveldara 

er að vera berskjaldaður bak við tölvuskjá. Frekari takmarkanir rannsóknarinnar eru fá gögn 

um áreiðanleika og réttmæti sjálfsmatskvarðanna eftir að þeir hafa verið þýddir yfir á íslensku. 

Eins og fyrr hefur komið fram var þó áreiðanleiki kvarðanna í þessari rannsókn góður.  

Frekari rannsóknir væri æskilegt að framkvæma til að skoða betur muninn á andlegri 

hæfni og íþróttatengdum kvíða á milli hópanna þriggja til þess að kortleggja hann enn betur en 

hér er gert. Áhrifaríkt væri að kafa dýpra í hvert hugtak og til að mynda taka eigindleg viðtöl 

við þátttakendur og fá nánari útlistun á því hvernig hvert hugtak lýsir sér. Eins væri áhugavert 

að sjá hvaða áhrif breytur eins og aldur, reynsla eða hæfni hafa á þá hugrænu þætti sem hér 

hafa verið skoðaðir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUGRÆN FÆRNI ÍSLENSKRA KNATTSPYRNUKVENNA 45 

 

Heimildir 

Albrecht, R. R. og Feltz, D. L. (1987). Generality and specificity of attention related to 

competitive anxiety and sport performance. Journal of Sport Psychology, 9, 1–248.  

FIFA. (2015). Women’s football. Sótt af 

http://resources.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/women/02/60/99/71/fifa

-background-paper_womensfootball_may2015_neutral.pdf 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders: DSM-5 (5. útgáfa). Washington: Höfundur. 

Balague, G. (2005). Anxiety: From pumped to panicked. Í S. Murphy (ritstjóri), The sport 

psych handbook (bls. 73-92). Champaign: Human Kinetics. 

Bára Fanney Hálfdánardóttir. (2016). Anxiety and Depression Symptoms in Athletes and 

Their Attitudes Towards These Problems (BSc-ritgerð). Háskóli Íslands, 

Heilbrigðisvísindasvið. Sótt af http://hdl.handle.net/1946/23642 

Behnke, M., Tomczak, M., Kaczmarek, L. D., Komar, M. og Gracz, J. (2017). The sport  

mental training questionnaire: Development and validation. Current Psychology, 1-

13. doi:10.1007/s12144-017-9629-1 

Birrer, D. og Morgan, G. (2010). Psychological skills training as a way to enhance an 

athlete's performance in high-intensity sports. Scandinavian Journal of Medicine & 

Science in Sports, 20, 78–87. 

Bjarki Björnsson og Gunnlaugur Bjarnar Baldursson. (2016). Anxiety and Depression Among 

Icelandic Footballers. Prevalence of symptoms, stigma, and help-seeking (BSc-

ritgerð). Háskóli Íslands, Heilbrigðisvísindasvið. Sótt af 

http://hdl.handle.net/1946/24704 

Chartrand, J. M., Jowdy, D. P. og Danish, S. J. (1992). The Psychological Skills Inventory 

for Sports: Psychometric characteristics and applied implications. Journal of Sport 

and Exercise Psychology, 14, 405-413. 

Clough, P., Earle, K. og Sewell, D. (2002). Solutions in sport psychology. Í I. M. Cockerill 

(ritstjóri), Mental toughness: the concept and its measurement (bls 32-45). London: 

Thomson Publishing. 

Cowden, R. G., Meyer-Weitz, A. og Asante, K. O. (2016). Mental Toughness in Competitive 

Tennis: Relationships with Resilience and Stress. Frontiers in Psychology, 7. 

doi:10.3389/fpsyg.2016.00320 

http://resources.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/women/02/60/99/71/fifa-background-paper_womensfootball_may2015_neutral.pdf
http://resources.fifa.com/mm/document/footballdevelopment/women/02/60/99/71/fifa-background-paper_womensfootball_may2015_neutral.pdf
http://hdl.handle.net/1946/23642
http://hdl.handle.net/1946/24704


HUGRÆN FÆRNI ÍSLENSKRA KNATTSPYRNUKVENNA 46 

 

Cox, R. H., Shannon, J. K., McGuire, R. T. og McBride, A. (2010). Predicting subjective 

athletic performance from psychological skills after controlling for sex and sport. 

Journal of Sport Behavior, 33(2), 129-145.  

Dewhurst, S. A., Anderson, R. J., Cotter, G., Crust, L. og Clough, P. J. (2012). Identifying the 

cognitive basis of mental toughness: Evidence from the directed forgetting 

paradigm. Personality and Individual Differences, 53(5), 587–590. 

doi:10.1016/j.paid.2012.04.036 

Durand-Bush, N., Salmela, J. H. og Green-Demers, I. (2001). The Ottawa mental skills 

assessment tool (OMSAT-3). The Sport Psychologist, 15, 1–19. 

Edwards, D. J. og Steyn, B. J. M. (2011). Establishment of norms for the Bull’s mental skills 

questionnaire in south African university students: An exploratory study. African 

Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance, 17, 526–534. 

Ewing, M. E. og Seefeldt, V. (1996). Patterns of participation and attrition in American 

agency-sponsored youth sports. Í F. L. Smoll og R. E. Smith (ritstjórar), Children and 

youth in sport: A biopsychosocial perspective (bls. 31-45). Dubuque: WCB/McGraw-

Hill. 

Ferron, C., Narring, F., Cauderay, M. og Michaud, P. A. (1999). Sport activity in 

adolescence: associations with health perceptions and experimental behaviours. 

Health Education Research, 14(2), 225–233. doi:10.1093/her/14.2.225 

Gayatri, P., Saon, S. og Gireesh, P. (2016). Comperative study of mental toughness between 

national and interuniversity level female hockey players. International Journal of 

Sports Sciences and Fitness, 6(1) 57-69. 

Gilbert, J. N., Gilbert, W. D., Loney, B., Wahl, M. og Michel, E. (2006). Sport psychology in 

an urban high school: Overview of a two-year collaboration. Journal of Education, 

187, 67–95. 

Golby, J. og Sheard, M. (2004). Mental toughness and hardiness at different levels of rugby 

league. Personality and Individual Differences, 37(5), 933–942. 

doi:10.1016/j.paid.2003.10.015  

Golby, J., Sheard, M. og Van Wersch, A. (2007). Evaluating the factor structure of the 

psychological performance inventory. Perceptual and Motor Skills, 105, 309–325. 

Gould, D., Diffenbach, K. og Moffett, A. (2002). Psychological characteristics and their 

development in Olympic champions. Journal of Applied Sport Psychology, 14, 172–

204. 

https://doi.org/10.1016/j.paid.2003.10.015


HUGRÆN FÆRNI ÍSLENSKRA KNATTSPYRNUKVENNA 47 

 

Gucciardi, D. F. (2017). Mental toughness: progress and prospects. Current Opinion in 

Psychology, 16, 17–23. doi:10.1016/j.copsyc.2017.03.010 

Gucciardi, D. F., Gordon, S. og Dimmock, J. A. (2008). Towards an understanding of mental 

toughness in Australian football. Journal of Applied Sport Psychology, 20(3), 261-

281. doi:10.1080/10413200801998556 

Halldór Rafn Halldórsson, Stefán Baldvin Stefánsson og Þorsteinn Máni Óskarsson. (2016). 

Álagseinkenni og streita meðal íslenskra handboltamanna: Áreiðanleiki íslenskrar 

þýðingar Sport Anxiety Scale-2, algengi álagseinkenna, íþróttatengdra kvíðaeinkenna 

og einkenna almennrar kvíðaröskunar og fylgni þar á milli (BSc-ritgerð). Sótt af 

https://skemman.is/handle/1946/24694 

Hardy, L., Jones, J. G. og Gould, D. (1996). Understanding Psychological Preparation for 

Sport: Theory and Practice of Elite Performers. Hoboken: John Wiley & Sons Inc.  

Hardy, L., Roberts, R., Thomas, P. R. og Murphy, S. M. (2010). Test of performance 

strategies (TOPS): Instrument refinement using confirmatory factor analysis. 

Psychology of Sport and Exercise, 11, 27–35. 

Harkness, J. A. og Schoua-Glusberg, A. (1998). Questionnaires in translation. ZUMA-

Nachrichten Spezial, 3(1), 87-127. 

Hatzigeorgiadis, A., Zourbanos, N., Galanis, E. og Theodorakis, Y. (2011). Self-talk and 

sports performance: A meta-analysis. Perspectives on Psychological Science, 6(4), 

348-356. doi:10.1177/1745691611413136 

Hatzigeorgiadis, A., Zourbanos, N., Goltssios, C. og Theodorakis, Y. (2008). Investigating 

the functions of self-talk: The effects of motivational self-talk on self-efficacy and 

performance in young tennis players. The Sport Psychologist, 22, 458-471. 

Haukur Ingi Guðnason. (2006). Hugræn færni og árangur í knattspyrnu (Óbirt BA-ritgerð). 

Háskóli Íslands, Félagsvísindadeild. 

Hofseth, E. (2016). Stress, emotions, and coping in elite football players: a study of negative  

emotions, defensive self-presentation strategies, and their relationships to skill and 

performance level (Doktorsritgerð). Norges idrettshøgskole. Sótt af 

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2403748 

Horn, C. M., Gilbert, J. N., Gilbert, W. og Lewis, D. K. (2011). Psychological skills training 

with community college athletes: The UNIFORM approach. The Sport Psychologist, 

25(3), 321–340. doi:10.1123/tsp.25.3.321 



HUGRÆN FÆRNI ÍSLENSKRA KNATTSPYRNUKVENNA 48 

 

Jones, G., Hanton, S. og Connaughton D. (2002). What is this thing called mental toughness? 

An investigation of elite sport performers. Journal of Applied Sports Psychology, 14, 

205-218.  

Jones, G., Hanton, S. og Swain, A. (1994). Intensity and interpretation of anxiety symptoms 

in elite and non-elite sports performers. Personality and Individual Differences, 17(5), 

657–663. doi:10.1016/0191-8869(94)90138-4 

Katsikas, C., Argeitaki, P. og Smirniotou, A. (2009). Performance strategies of Greek track 

and field athletes: Gender and level differences. Biology of Exercise, 5.1, 29-38. 

doi:10.4127/jbe.2009.0023 

Krane, V., Williams, J. M. og Feltz, D. L. (1992). Path analysis examining relationships 

among cognitive anxiety, somatic anxiety, state confidence, performance expectations 

and golf performance. Journal of Sport Behavior, 15, 279-296.  

Loehr, J. E. (1986). Mental Toughness Training for Sports: Achieving athletic excellence. 

London: Penguin Books. 

MacNamara, Á., Button, A. og Collins, D. (2010). The role of psychological characteristics 

in facilitating the pathway to elite performanse. Part 1: Identifying mentals skills and 

behaviors. The Sport Psychologist, 24, 52-73.  

Mahoney, M. J. (1989). Psychological predictors of elite and non-elite performance in 

Olympic weightlifting. International Journal of Sport Psychology, 20, 1-12. 

Mahoney, M. J., Gabriel, T. J. og Perkins, T. S. (1987). Psychological skills and exceptional 

athletic performance. The Sport Psychologist, 1, 181–199. 

Malina, R. M. og Cumming, S. P. (2004). Current status and issues in youth sports. Í R. M.  

Malina og M. A. Clark (ritstjórar), Youth sports: Perspectives for a new century (bls. 

7–25). Monterey: Coaches Choice. 

Martens, R. (1977). Sport competition anxiety test. Champaign: Human Kinetics. 

Martens, R., Burton, D., Vealey, R. S., Bump, L. A. og Smith, D. E. (1990). Development 

and validation of the competitive state anxiety inventory-2. Í R. Martens, R. S. Vealey 

og D. Burton (ritstjórar), Competitive anxiety in sport (bls. 117-190). Champaign: 

Human Kinetics. 

Martens, R., Vealey, R. S. og Burton, D. (ritstjórar). (1990). Competitive Anxiety in Sport.  

Champaign: Human Kinetics. 

McAuley, E. (1985). Modelling and self-efficacy: A test of Bandura's model. Journal of 

Sport Psychology, 7, 283–295. 



HUGRÆN FÆRNI ÍSLENSKRA KNATTSPYRNUKVENNA 49 

 

McKay, R. B., Breslow, M. J., Sangster, R. L., Gabbard, S. M., Reynolds, R. W., Nakamoto, 

J. M. o.fl. (1996). Translating survey questionnaires: Lessons learned. New Directions 

for Evaluation, 1996(70), 93-104. doi:10.1002/ev.1037. 

Neil, R., Mellalieu, S. D. og Hanton, S. (2006). Psychological skills usage and the 

competitive anxiety response as a function of skill level in rugby union. Journal of 

Sports Science & Medicine, 5(3), 415-423.  

Neville, G. (2012, 31. mars). Titles are won in the head at this stage of the season [rafræn 

útgáfa]. Daily mail. Sótt af http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-

2123328/Titles-won-head-stage-season-Gary-Neville.html 

Newland, A., Newton, M., Finch, L., Harbke, C. R. og Podlog, L. (2013). Moderating 

variables in the relationship between mental toughness and performance in basketball. 

Journal of Sport and Health Science, 2(3), 184–192. doi:10.1016/j.jshs.2012.09.002 

Nicholls, A. R., Polman, R., Levy, A. R., Taylor, J. og Cobley, S. (2007). Stressors, coping, 

and coping effectiveness: Gender, type of sport, and skill differences. Journal of 

Sports Sciences, 25(13), 1521–1530. doi:10.1080/02640410701230479 

Nideffer, R. M. (1976). Test of attentional and interpersonal style. Journal of Personality and 

Social Psychology, 34, 394–404. 

Orlick, T. (1992). The psychology of personal excellence. Contemporary thought on 

performance enhancement, 1, 109–122. 

Orlick, T. og Partington, J. (1988). Mental links to excellence. Sport Psychologist, 2(2), 105-

130. doi: 10.1123/tsp.2.2.105  

Perry, J. D. og Williams, J. M. (1998). Relationship of intensity and direction of competitive 

trait anxiety to skill level and gender in tennis. The Sport Psychologist, 12(2), 169–

179. doi:10.1123/tsp.12.2.169 

Ramis, Y., Viladrich, C., Sousa, C. og Jannes, C. (2015). Exploring the factorial structure of 

the Sport Anxiety Scale-2: Invariance across language, gender, age and type of sport. 

Psicothema, 27(2), 174–181. doi:10.7334/psicothema2014.263 

Sheard, M. (2010). Mental toughness the mindset behind sporting achievement (2. útgáfa). 

New York: Routledge. 

Sheard, M. og Golby, J. (2006). Effect of a psychological skills training program on 

swimming performance and positive psychological development. International 

Journal of Sport and Exercise Psychology, 2, 7-24. 



HUGRÆN FÆRNI ÍSLENSKRA KNATTSPYRNUKVENNA 50 

 

Sheard, M., Golby, J. og van Wersch, A. (2009). Progress toward construct validation of 

the Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ). European Journal of 

Psychological Assessment, 25(3), 186–193. doi:10.1027/1015-5759.25.3.186 

Smith, R. E., Schutz, R. W., Smoll, F. L. og Pracek, J. T. (1995). Development and validation 

of a multidimensional measure of sport-specific psychological skills: The Athletic 

Coping Skills Inventory-28. Journal of Sport and Exercise Psychology, 17, 379-398. 

Smith, R. E. og Smoll, F. L. (1991). Behavioral research and intervention in youth sports. 

Behavior Therapy, 22(3), 329–344. doi:10.1016/S0005-7894(05)80370-3 

Smith, R. E. og Smoll, F. L. (2004). Anxiety and coping in sport: Theoretical models and 

approaches to anxiety reduction. Í T. Morris og J. J. Summers (ritstjórar), Sport 

psychology: Theories, applications, and issues (bls. 294-321). Sydney: Wiley. 

Smith, R. E., Smoll, F. L., Cumming, S. P. og Grossbard, J. R. (2006). Measurement of 

multidimensional sport performance anxiety in children and adults: The Sport Anxiety 

Scale-2. Journal of Sport and Exercise Psychology, 28(4), 479–501. 

doi:10.1123/jsep.28.4.479 

Smith, R. E., Smoll, F. L. og Passer, M. W. (2002). Sport performance anxiety in young 

athletes. Í F. L. Smoll og R. E. Smith (ritstjórar), Children and youth in sport: A 

biopsychosocial perspective (bls. 501-536). Dubuque: Kendall/Hunt. 

Soltani, H., Surender, R., Attarzadeh, H., Zaki, Z., Hojati, Z. og Sadat, H. (2012). 

Comparison of competitive state anxiety among elite and non- elite badminton players 

in Iran. Advances in Environmental Biology, 6(10), 2698–2703. 

Steptoe, A. S. og Butler, N. (1996). Sports participation and emotional wellbeing in 

adolescents. The Lancet, 347(9018), 1789–1792. doi:10.1016/S0140-6736(96)91616-

5  

Thelwell, R. C., Greenlees, I. A. og Weston, N. J. V. (2006). Using psychological skills 

training to develop soccer performance. Journal of Applied Sport Psychology, 18, 

254-270. doi:10.1080/10413200600830323 

Thomas, P. R., Murphy, S. M. og Hardy, L. (1999). Test of Performance Strategies: Devel- 

opment and preliminary validation of a comprehensive measure of athletes’ 

psychological skills. Journal of Sports Sciences, 17, 697–711. 

Tutko, T. A., Lyon, L. P. og Ogilvie, B. C. (1969). Athletic motivation inventory. San Jose: 

Institute for the Study of Athletic Motivation. 



HUGRÆN FÆRNI ÍSLENSKRA KNATTSPYRNUKVENNA 51 

 

UEFA. (2017a). UEFA Women’s Euro 2017 - Tournament review. Sótt af 

https://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/TechnicalReport/competitions/WO

CO/02/51/72/60/2517260_DOWNLOAD.pdf 

UEFA. (2017b). Women’s football across the national associations 2017. Sótt af 

http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/Women'

sfootball/02/51/60/57/2516057_DOWNLOAD.pdf 

Uneståhl, L. E. (2015). 50 years with integrated mental training. Swedish Journal of Sport 

Research, 82-108. 

Vealey, R. S. (2007). Mental skills training in sport. Í Tenenbaum, G. og Eklund, R. C. 

(ritstjórar) Handbook of Sport Psychology (3. útgáfa) (bls. 285-309). New Jersey: 

Wiley. 

Vealey, R. S. (1988). Future directions in psychological skills training. The Sport 

Psychologist, 2, 318-336. 

Weinberg, R. S. og Gould, D. (2003). Foundations of sport and exercise psychology (3. 

útgáfa). Champaign: Human Kinetics. 

Wieser, R. og Thiel, H. (2014). A survey of “mental hardiness” and “mental toughness” 

in professional male football players. Chiropractic & Manual Therapies, 22 (17). Sótt 

af http://www.chiromt.com/content/22/1/17. 

Williams, S. E. og Cumming, J. (2011). Measuring athlete imagery ability: The sport imagery 

ability questionnaire. Journal of Sport and Exercise Psychology, 33, 416–440. 

Woodman, T. og Hardy, L. (2001). Stress and anxiety. Í R. N. Singer, H. A. Hausenblas og 

C. M. Janelle (ritstjórar), Handbook of sport psychology (bls. 290-318). Hoboken: 

John Wiley & Sons Inc. 

Woodman, T. og Hardy, L. (2003). The relative impact of cognitive anxiety and self- 

confidence upon sport performance: A meta-analysis. Journal of Sports Sciences, 

21(6), 443–457. doi:10.1080/0264041031000101809 

Zourbanos, N., Hatzigeorgiadis, A., Chroni, S., Theodorakis, Y. og Papaioannou, A. (2009). 

Automatic self-talk questionnaire for sports (ASTQS): Development and preliminary 

validation of a measure identifying the structure of athletes’ self-talk. The Sport 

Psychologist, 23, 233–251. 

  

  



HUGRÆN FÆRNI ÍSLENSKRA KNATTSPYRNUKVENNA 52 

 

Viðauki A  

Bakgrunnsspurningar 

  

1. Hvert er fæðingarár þitt? 

  

2. Sumarið 2017 spilaði ég í? 

a.  Pepsi deild kvenna 

b.  1. deild kvenna 

3. Ég hef spilað A-landsleik 

a.  Já 

b.  Nei 

c.  Nei, en hef verið í æfingahóp 

4. Þegar ég spilaði fyrsta meistaraflokksleikinn minn var ég 

a.  15 ára eða yngri 

b.  16-17 ára 

c.  18-19 ára 

d.  20-21 árs 

e.  22 ára eða eldri 

5. Ég hef orðið Íslandsmeistari með liði mínu í meistaraflokki 

a.  Já 

b.  Nei 

6. Hefur þú leitað til íþróttasálfræðings, sálfræðings eða einhverskonar hugarþjálfara til þess að 

bæta frammistöðu þína í fótbolta? 

a.  Já 

b.  Nei 

7. Hefur þú áhuga á að leita til íþróttasálfræðings, sálfræðings eða einhverskonar hugarþjálfara til 

þess að bæta frammistöðu þína í fótbolta? 

a.  Já 

b.  Nei 
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Viðauki B 

Kynning til þjálfara 

 

Sæl/l _______. 

 

Við erum fjórir nemendur við Háskólann á Akureyri og erum að skrifa BA ritgerð í sálfræði. 

Við erum að framkvæma rannsókn sem inniheldur spurningakönnun sem er hluti af stærri 

rannsókn og er unnin í samstarfi við KSÍ og Háskólann í Reykjavík, íþróttafræðisvið. 

Könnunin höfðar til leikmanna og óskum við eftir aðstoð þinni til þess ýta þessu áfram og ná 

til leikmanna í þínu liði. 

  

Leikmenn þurfa uppfylla eftirfarandi þrjú skilyrði til þess að geta tekið könnunina: 

• Leikmenn þurfa að hafa náð 18 ára aldri 

• Leikmenn þurfa að hafa spilað í Pepsí deild kvenna eða 1. deild kvenna sumarið 2017 

• Leikmenn mega ekki hafa verið í A landsliðshópi Íslands á árinu 2017 

Við munum einnig hafa samband við fyrirliða eða aðra tengiliði okkar í hverju liði og biðja 

um að setja linkinn með rannsókninni inn á sameiginlegan vefvettvang (t.d. Facebook), 

þ.e.a.s. ef liðið er með slíkt. Eina sem leikmenn þyrftu svo að gera væri að smella á linkinn 

og svara svo könnuninni. Hvorki við né aðrir geta séð hvað hver og einn svarar og er algjör 

nafnleynd á bakvið spurningarnar. Taka skal fram að það tekur um 15 mínútur að svara 

spurningunum í könnuninni. 

  

Við yrðum svakalega þakklát ef þú gætir hvatt leikmenn þína, sem uppfylla þessi fyrrgreindu 

skilyrði, að gefa smá af tíma sínum og taka þessa könnun fyrir okkur. 

  

Linkur að rannsókninni er hér, ef þú hefur áhug a á að skoða hvað við erum að leggja fyrir 

leikmenn ykkar. https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=gTT4YMysLtQ%3D 

 

Með fyrirfram þökk, 

Elfa Scheving Sigurðardóttir, Glódís Perla Viggósdóttir, Hlynur Atli Magnússon og Sigrún 

Gróa Skúladóttir 

https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=gTT4YMysLtQ%3D
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Viðauki C 

Útskýringar fyrir tengiliði 

 

Hæ! Ég var að pæla hvort þú gætir gert mér greiða - ég og 3 aðrir nemendur erum að gera BA 

lokaritgerð í sálfræði í HA og erum að gera rannsókn í samstarfi við KSÍ og HR og þurfum að 

fá öll lið sem spiluðu í Pepsi og 1. deild 2017 til að taka stutta könnun fyrir okkur. Gætir þú 

sett texta sem ég sendi þér og link að könnuninni inná Facebook síðuna hjá liðinu og hvatt 

alla til að taka þátt? Bestu kveðjur. 
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Viðauki D  

Texti fyrir Facebook síður liðanna 

 

Sælar stelpur, 

 

Við erum fjórir nemendur við Háskólann á Akureyri og erum að skrifa BA ritgerð í sálfræði. 

Við erum að framkvæma rannsókn sem inniheldur spurningakönnun sem er hluti af stærri 

rannsókn og er unnin í samstarfi við KSÍ og Háskólann í Reykjavík, íþróttafræðisvið. 

Rannsóknin varðar hugræna ferla hjá knattspyrnukonum. Við yrðum svakalega þakklát ef 

leikmenn, sem uppfylla neðangreind skilyrði, gefi sér 10 -15 mínútur og taki þessa könnun 

fyrir okkur sem meðfylgjandi linkur inniheldur: 

 

Skilyrði sem þarf að uppfylla fyrir þátttöku: 

• Leikmenn þurfa að hafa náð 18 ára aldri 

• Leikmenn þurfa að hafa spilað í Pepsí deild kvenna eða 1. deild kvenna sumarið 2017 

• Leikmenn mega EKKI hafa verið í landsliðshóp Íslands á árinu 2017 

 

Taka skal fram að svör eru ópersónugreinanleg. 

 

Með fyrirfram þökk og von um góða þátttöku, 

Elfa Scheving Sigurðardóttir, Glódís Perla Viggósdóttir, Hlynur Atli Magnússon og Sigrún 

Gróa Skúladóttir 

 

Könnunin: https://www.questionpro.com/a/TakeSurvey?tt=gTT4YMysLtQ%3D, 

 

 

 

 

 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.questionpro.com%2Fa%2FTakeSurvey%3Ftt%3DgTT4YMysLtQ%253D&h=ATPDBhWjKC_TLrDw8Lw_OT240hETT70YB3fzXlSYxv2znqO__RcDXigsNSN9NqrAezEWsW06fN5LZNxjZR8_BTVB3iL8lqhXwtdw47nQWtiOwcSxCvj-YNGI


HUGRÆN FÆRNI ÍSLENSKRA KNATTSPYRNUKVENNA 56 

 

Viðauki E 

Test of Performance Strategies 

 

Hvert eftirfarandi atriða lýsa sérstökum aðstæðum sem þú gætir hafa upplifað við æfingar eða 

keppni. Lestu hverja fullyrðingu og settu hring utan um viðeigandi númer hægra megin við 

fullyrðinguna til að gefa til kynna hvernig hún á almennt við þig. 

 

  Aldrei Sjaldan Stundum Oft Alltaf 

 

1 Ég set raunhæf en krefjandi markmið fyrir 

æfingu 

1 2 3 4 5 

2 Ég segi hluti við sjálfa/n mig til að bæta 

frammistöðu mína á æfingum 

1 2 3 4 5 

3 Á æfingu sé ég fyrir mér í huganum góða 

fyrri frammistöðu 

1 2 3 4 5 

4 Athygli mín reikar auðveldlega á meðan ég 

æfi 

1 2 3 4 5 

5 Ég þjálfa mig í að nota slökunaraðferðir við 

þjálfun 

 

1 2 3 4 5 

6 Ég æfi aðferðir til að slaka á 

 

1 2 3 4 5 

7 Í keppni set ég mér sértæk markmið um 

úrslit eða niðurstöðu 

1 2 3 4 5 

8 Ég kann að slaka á þegar mikil pressa er í 

keppni  

 

1 2 3 4 5 

9 Ég tala við mig á neikvæðan hátt í keppni 

 

1 2 3 4 5 

1

0 

Á meðan æfingu stendur hugsa ég lítið um 

frammistöðuna, ég bara læt þetta gerast 

1 2 3 4 5 

1

1 

Frammistaða mín í keppni er án þess að ég 

hugsi meðvitað um hana 

1 2 3 4 5 

1

2 

Ég æfi frammistöðu mína í huganum fyrir 

æfingar 

1 2 3 4 5 

1

3 

Ég get „gírað“ mig upp keppni þegar ég þarf 

þess 

1 2 3 4 5 
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1

4 

Á meðan keppni stendur hugsa ég um 

mistök 

1 2 3 4 5 

1

5 

Ég nýti æfingatíma til að vinna með 

slökunaraðferðina mína 

1 2 3 4 5 

1

6 

Ég stjórna því hvernig ég tala við mig á 

æfingum á áhrifaríkan hátt 

1 2 3 4 5 

1

7 

Ég get slakað á ef ég verð of stressuð/aður í 

keppni 

1 2 3 4 5 

1

8 

Ég sé fyrir mér í huganum að keppnin fari 

nákvæmlega eins og ég vil að hún fari 

1 2 3 4 5 

1

9 

Ég get stjórnað truflandi hugsunum þegar ég 

æfi 

1 2 3 4 5 

2

0 

Ég verð pirruð/aður og kemst í 

tilfinningalegt uppnám þegar ekki gengur 

vel á æfingu 

 

1 2 3 4 5 

2

1 

Ég er með sérstök lykilorð eða frasa sem ég 

segi við sjálfa/n mig til að bæta frammistöðu 

mína í keppni 

 

1 2 3 4 5 

2

2 

Ég legg mat á það hvort ég nái MÍNUM 

keppnismarkmiðum 

 

1 2 3 4 5 

2

3 

Á æfingum virðast eðlilegt flæði í 

hreyfingum mínum og færni 

 

1 2 3 4 5 

2

4 

Þegar ég geri mistök í keppni finnst mér 

erfitt að ná að einbeita mér aftur 

 

1 2 3 4 5 

2

5 

Þegar ég þarf þess, þá get ég slakað á við 

keppnisaðstæður til þess að standa mig 

 

1 2 3 4 5 

2

6 

Ég set mjög sértæk markmið fyrir keppni 1 2 3 4 5 

2

7 

Ég róa mig niður á æfingu til að verða 

tilbúin/n 

1 2 3 4 5 

2

8 

Ég „peppa“ mig upp við keppnisaðstæður til 

þess að standa mig 

 

1 2 3 4 5 

2

9 

Á æfingu þá get ég framkvæmt samsetta 

tækniæfingu eða hreyfingu án þess að 

einbeita mér að einstökum þáttum 

1 2 3 4 5 
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æfingarinnar eða hreyfingarinnar – 

Framkvæmdin gerist eðlilega 

 

3

0 

Í keppni þá framkvæmi ég á „sjálfstýringu” 1 2 3 4 5 

3

1 

Þegar eitthvað kemur mér í uppnám á meðan 

keppni stendur, hefur það neikvæð áhrif á 

frammistöðu mína 

 

1 2 3 4 5 

3

2 

Ég held hugsunum mínum jákvæðum á 

meðan keppni stendur 

 

1 2 3 4 5 

3

3 

Ég segi hluti við sjálfa/n mig til að bæta 

frammistöðu mína í keppni 

1 2 3 4 5 

3

4 

Við keppnisaðstæður æfi ég líðan mína í 

keppni í huganum 

 

1 2 3 4 5 

3

5 

Ég æfi það hvernig ég get „gírað“ mig upp 1 2 3 4 5 

3

6 

Ég stýri því hvernig ég tala við sjálfan mig á 

skilvirkan hátt á meðan keppni stendur 

 

1 2 3 4 5 

3

7 

Ég set markmið sem hjálpa mér að nýta 

æfingatíma á skilvirkan hátt 

1 2 3 4 5 

3

8 

Ég á erfitt með að gíra mig upp ef það er 

deyfð yfir mér á æfingum 

1 2 3 4 5 

3

9 

Þegar það gengur illa hjá mér á æfingum næ 

ég að hafa stjórn á tilfinningum mínum  

 

1 2 3 4 5 

4

0 

Ég geri það sem þarf til að „peppa“ mig upp 

fyrir keppni 

1 2 3 4 5 

4

1 

Á meðan keppni stendur hugsa ég ekki 

mikið um eigin frammistöðu – ég bara læt 

þetta gerast  

 

1 2 3 4 5 

4

2 

Á æfingu, þegar ég sé fyrir mér frammistöðu 

mína, ímynda ég mér hvernig mér muni líða  

 

1 2 3 4 5 

4

3 

Ég á erfitt með að slaka á þegar ég er of 

spennt/ur í keppnisaðstæðum 

 

1 2 3 4 5 

4

4 

Ég á erfitt með að „peppa“ mig upp á meðan 

á æfingu stendur 

 

1 2 3 4 5 
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4

5 

Á æfingum næ ég að stjórna hvert ég beini 

athygli minni á skilvirkan hátt 

 

1 2 3 4 5 

4

6 

Ég set persónuleg frammistöðumarkmið 

fyrir keppni 

1 2 3 4 5 

4

7 

Ég hvet sjálfa/n mig til að æfa með því að 

tala jákvætt við sjálfan mig 

 

1 2 3 4 5 

4

8 

Á æfingum virðist ég vera í flæði  1 2 3 4 5 

4

9 

Ég æfi það að gíra mig upp á æfingum 1 2 3 4 5 

5

0 

Ég á erfitt með að halda einbeitingu á 

löngum æfingum 

1 2 3 4 5 

5

1 

Ég tala við sjálfa/n mig á jákvæðan hátt til 

að fá sem mest út úr æfingunni 

1 2 3 4 5 

5

2 

Ég get „gírað“ mig hæfilega upp fyrir 

keppni  

1 2 3 4 5 

5

3 

Ég er með mjög sértæk markmið fyrir 

æfingar 

1 2 3 4 5 

5

4 

Í keppni þarf ég ekki að hugsa meðvitað um 

það sem ég geri, það er mér eðlislægt 

 

1 2 3 4 5 

5

5 

Ég ímynda mér keppnisrútínuna mína áður 

en til keppni kemur 

 

1 2 3 4 5 

5

6 

Ég ímynda mér að ég klúðri einhverju í 

keppni 

1 2 3 4 5 

5

7 

Ég tala við sjálfa/n mig á jákvæðan hátt til 

að fá sem mest út úr keppnum 

1 2 3 4 5 

5

8 

Ég set ekki markmið fyrir æfingar, ég mæti 

bara og geri 

1 2 3 4 5 

5

9 

Ég æfi frammistöðu mína í huganum og við 

keppnisaðstæður 

1 2 3 4 5 

6

0 

Ég á erfitt með að stjórna tilfinningum 

mínum þegar það gengur ekki vel á æfingu 

 

1 2 3 4 5 

6

1 

Þegar mér gengur illa á æfingu missi ég 

einbeitingu 

1 2 3 4 5 
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6

2 

Tilfinningar mína koma í veg fyrir að ég 

sýni mitt besta í keppni 

1 2 3 4 5 

6

3 

Ég missi stjórn á tilfinningum mínum þegar 

ég er undir keppnispressu 

1 2 3 4 5 

6

4 

Á æfingu, þegar ég sé fyrir mér frammistöðu 

mína ímynda ég mér eins og ég sé að horfa á 

sjálfan mig á myndbandi 

1 2 3 4 5 
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Viðauki F 

Sports and Mental Toughness Questionnaire 

 

Spurningalisti um hugræna þætti í íþróttum. 

Spurningalistinn inniheldur 14 staðhæfingar sem tengjast hugrænum þáttum í 

íþróttum. Vinsamlegast lestu hverja staðhæfingu fyrir sig og legðu mat á það hversu vel 

hver þeirra a við þig. Merktu svo í þann reit sem á best við svar þitt. 

Hversu vel eiga þessar staðhæfingar við þig? 

  

Sports Mental Toughness 

Questionnaire (SMTQ) 
(Sheard o.fl., 2009) 

 

 

1 Ég get náð aftur yfirvegun þótt ég hafi tímabundið misst hana.     

2* Ég hef áhyggjur af því að standa mig illa.      

3 Ég er staðráðin(n) í að ljúka þeim verkefnum sem ég er með.     

4* Ég finn fyrir miklu óöryggi með sjálfa(n) mig.     

5 Ég hef mikla trú á getu minni.     

6 Ég hef það sem þarf til að standa mig vel undir pressu.     

7* Ég finn fyrir reiði og pirringi þegar hlutirnir fara ekki mér í 

hag. 

    

8* Ég gefst upp í erfiðum aðstæðum.     

9* Ég finn fyrir kvíða við aðstæður sem ég bjóst ekki við eða 

aðstæðum sem ég get ekki stjórnað.  
    

10* Ég truflast auðveldlega og missi einbeitinguna.      

11 Ég hef kosti sem aðgreina mig frá keppinautum mínum.     

12 Ég tek ábyrgð á því að setja mér krefjandi áskoranir og 

markmið. 

    

13 Ég lýt á mögulegar ógnir sem jákvæð tækifæri.      

14 Undir pressu er ég fær um að taka ákvarðanir og finna fyrir 

sjálfsöryggi á sama tíma. 
    

Á alls ekki 
við mig 

Á nokkuð 
við mig Á vel við 

mig 

Á mjög vel 
við mig 

 

 

Nafn:         

Dagsetning:        
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Viðauki G 

Sport Anxiety Scale-2 

 

 

 


