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Útdráttur 

Þessi lokaritgerð er unnin til BA prófs í sálfræði við Háskólann á Akureyri. 

Markmiðið með þessari ritgerð var að athuga hvort kynjamunur sé til staðar á 

sjálfsmati, markmiðasetningu, líðan og stuðningi hjá 10-12 ára gömlum börnum í 

körfubolta. Einnig var lögð áhersla á að skoða samband sjálfsmats og 

markmiðasetningar hjá börnunum og hvort stuðningur frá foreldrum og þjálfurum 

barnanna tengist hærra sjálfsmati í íþróttinni. Lagður var spurningalisti fyrir 32 

stúlkur og 29 drengi sem æfa körfubolta með Haukum og Njarðvík og svörin tekin 

saman í tölfræðiforriti. Í ljós kom að kynjamunur var verulega lítill í flestum 

spurningunum. Aðeins var marktækur munur á milli kynja hvað almenna líðan og 

stuðning frá þjálfara varðar. Stúlkunum leið almennt betur á æfingum og sögðu 

þjálfarann frekar hvetja sig til þess að setja sér markmið heldur en drengirnir. 

Einnig var afgerandi munur á þeim körfuboltafyrirmyndum sem börnin velja sér. 

Bæði var jákvæð fylgni á milli sjálfsmats og markmiðasetningu sem og sjálfsmats 

og stuðnings. Meirihluti niðurstaðanna var í samræmi við fyrri rannsóknir en 

ýmsir þættir rannsóknarinnar hafa ekki verið rannsakaðir áður. 

 

Lykilhugtök: börn, kynjamunur, körfubolti, sjálfsmat, stuðningur. 
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Formáli og þakkarorð 

Þegar kom að því að velja rannsóknarefni kom lítið annað til greina en að fjalla 

um börn þar sem við höfum unnið mikið með börnum og stefnum báðar á 

framhaldsnám í barna- og unglingasálfræði. Einnig eigum við það sameiginlegt að 

vera jafnréttisinnar svo við ákváðum fljótt að reyna að samtvinna þetta tvennt. 

Báðar höfum við stundað körfubolta á yngri árum og komum úr samfélagi þar 

sem ríkir mikil körfuboltamenning. Því komumst við að þeirri niðurstöðu að 

rannsaka kynjamun barna í körfubolta. 

Leiðbeinandi rannsóknarinnar er Kamilla Rún Jóhannsdóttir og þökkum 

við henni kærlega fyrir aðstoðina og góða leiðsögn. Sérstakar þakkir fá þjálfarar 

flokkanna, Dýrfinna Arnardóttir, Eygló Alexandersdóttir, Jón Haukur 

Hafsteinsson, Marel Örn Guðlaugsson og Ragnar Nathanaelson fyrir að leyfa 

okkur að koma á æfingar og fyrir einstaka samvinnuþýði í gegnum ferlið. Einnig 

þökkum við foreldrum barnanna fyrir jákvæðar móttökur og leyfi fyrir þátttöku 

barna sinna í könnuninni sem og börnunum sjálfum. 
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1. Inngangur 

Samkvæmt ÍSÍ (e.d.) æfa átta af hverjum tíu börnum á Íslandi íþróttir. ÍSÍ setti 

fram stefnu í íþróttum barna og unglinga og samkvæmt henni er markmið með 

íþróttaiðkun 9-12 ára barna að öðlast fjölbreytta hreyfireynslu, leggja áherslu á 

þjálfun tæknilegrar færni, hafa skemmtilegar og fjölbreyttar æfingar, leggja 

áherslu á háttvísi og íþróttamannslega framkomu og þroska líkamlegt atgervi 

gegnum leik og leikrænar æfingar. Til að styðja við stefnuna voru gefin út 10 

íþróttaboðorð en í þeim kemur meðal annars fram að stuðningur foreldra skiptir 

máli, að íþróttin skuli byggja upp öfluga einstaklinga og að þjálfun skuli hæfa 

aldri og þroska. Hreyfing getur haft margs konar áhrif á börn en rannsóknir hafa 

meðal annars sýnt að íþróttaiðkun hefur sterk jákvæð áhrif á heilsu barna, nám 

þeirra og hegðun (Felfe, Lechner og Steinmayr, 2016) sem og á sjálfsmat þeirra, 

bæði almennt og líkamlegt (Bowker, 2006).  

Mikilvægt er að hafa gott sjálfsmat og ávinningurinn af góðu sjálfsmati er 

fjölþátta en eftir því sem sjálfsmat er hærra erum við betur tilbúin til að takast á 

við mótlæti í lífinu, við erum líklegri til að vera gefandi í samskiptum við annað 

fólk og koma vel fram við það (Branden, 1987). Í gegnum tíðina hafa rannsóknir 

bent til þess að drengir hafi almennt hærra sjálfsmat en stúlkur (Feingold, 1994; 

Zuckerman, Li og Hall, 2016) og þá sérstaklega líkamlegt sjálfsmat og sjálfsmat í 

íþróttum (Hergovich, Sirsch og Felinger, 2004). Ekki er mikill líkamlegur munur 

á stúlkum og drengjum yngri en 12 ára (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1995) en rannsóknir hafa sýnt fram á mun milli kynjanna í þáttum eins og 

að kasta bolta, snerpu og liðleika (Robinson, 2010; Lorson og Goodway, 2008). 

Því er áhugavert að skoða hvort kynjamunur er til staðar í íþróttum og mögulegar 

ástæður fyrir muninum. En staða og líðan barna í íþróttum hefur lítið verið skoðað 

hérlendis. 

Rannsóknir hafa sýnt að markmiðsetning hefur jákvæð áhrif á hreyfingu 

og íþróttaiðkun barna (Erwin, Beighle, Koufoudakis, Johnson og Thornton, 2014; 

Ortega, Olmedilla, Palao, Sanz og Bazaco, 2013). Einnig hafa fyrri rannsóknir 

bent til þess að markmiðasetning hafi áhrif á sjálfsmat fullorðinna (Adler og 

Weiss, 1988; Bongers, Dijksterhuis og Spears, 2009) en þessi tengsl hafa lítið sem 

ekkert  verið skoðuð hjá börnum og því teljum við að það sé þörf á því. 
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Stuðningur frá foreldrum hefur áhrif á hreyfingu og íþróttaiðkun barna 

(Edwardson og Gorely, 2010; Raudsepp, 2007; Harwood og Knight, 2015; Mutz, 

2017) og einnig á sjálfsmat þeirra (Harwood og Knight, 2015; Schwebel, Smith 

og Smoll, 2016). Áhrif þess hvort foreldrar komi að horfa á barnið sitt á æfingum 

eða mótum er einn af þeim þáttum sem verður skoðaður í þessari rannsókn en 

ekki fannst rannsókn sem hefur skoðað bein áhrif þessa þátta á sjálfsmat. Fyrri 

rannsóknir hafa sýnt að stuðningur þjálfara skiptir einnig máli þegar það kemur að 

sjálfsmati barna í íþróttum (Smoll, Smith, Barnett og Everett, 1993; Coatsworth 

og Conroy, 2006). Þær rannsóknir fóru aftur á móti ekki inn á sömu þætti og 

skoðaðir verða í þessari rannsókn, og því verður áhugavert að sjá hvort 

sambærilegar niðurstöður munu fást um tengsl stuðnings þjálfarans við sjálfsmat 

barna. 

Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningum í þessari rannsókn: Er 

kynjamunur til staðar á líðan, sjálfsmati, stuðningi og markmiðasetningu 10-12 

ára barna í körfubolta? Er tenging á milli markmiðasetningu og sjálfsmats hjá 

börnum 10-12 ára í körfubolta? Er tenging á milli stuðnings og sjálfsmats hjá 

börnum 10-12 ára í körfubolta? 

2. Fræðileg umfjöllun 

Kynjamunur hefur mikið verið rannsakaður síðustu áratugi (Huang, 2013; Yarnell 

o.fl., 2015). Meðal annars hefur verið skoðað á hvaða sviðum munurinn liggur og 

hvort hann sé til kominn vegna áhrifa umhverfis eða erfða (Martens, Grover, 

Saucier og Morrison, 2018; Sigelman og Holtz, 2013). Í þessari rannsókn verður 

skoðað hvort kynjamunur sé til staðar á sjálfsmati, líðan, stuðningi og 

markmiðasetningu barna tengt körfuboltaiðkun þeirra. Kynjamunur á sjálfsmati 

barna hefur mikið verið rannsakaður, bæði almennt sem og tengt íþróttum. Minna 

er af rannsóknum á líðan, stuðningi, áhuga og markmiðasetningu tengdum 

íþróttaiðkun barna. 

Í rannsókn Heyman og Legare (2004) voru börn spurð um skoðanir sínar á 

kynjamun á ýmsum þáttum er tengjast hegðun og námsfærni. Niðurstöðurnar 

sýndu að þau tengdu góðan árangur í stafsetningu og óeigingjarna hegðun (e. 

prosocial) við stúlkur en árásargirni (e. relational aggression) við drengi. Þegar 

sjálfsmat einstaklinga er skoðað hafa rannsóknir í gegnum tíðina sýnt að 
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kynjamunur er til staðar (Feingold, 1994; Hergovich o.fl., 2004; Bowker, 2006). 

Hins vegar sýndu niðurstöður úr nýlegri rannsókn Zuckerman o.fl. (2016) að 

munurinn fer minnkandi. Í þeirri rannsókn kom í ljós að það var munur á 

sjálfsmati á milli kynja en hann var ekki eins hár og áður hefur verið. Frá árunum 

1970 til 1990 hafði munurinn aukist, en svo minnkað frá 1990. Í rannsókninni 

höfðu umhverfistengdir þættir áhrif á sjálfsmat, til dæmis var mikill munur á 

sjálfsmati eftir því hvaða landi fólk var frá og einnig eftir þjóðerni. Í rannsókn 

Hergovich o. fl. (2004) voru börn spurð um sjálfsmat þeirra og kennarar og 

foreldrar þeirra spurðir um sitt álit á sjálfsmati barnanna. Börnin fengu 

spurningalista sem mældi með fjögurra punkta Likert kvarða sjálfsmat þeirra á 

námsfærni og öðrum þáttum sem ekki tengdust námsfærni. Þeir þættir voru 

líkamleg hæfni (e. physical abilities), útlit (e. physical appearance), samband við 

vini (e. peer relationships), samband við fjölskyldu (e. parent relations), 

tungumál, stærðfræði, sjálfsmat almennt tengt skóla (e. general school) og 

almenna sjálfsmynd (e. general self-concept). Spurningalistinn var síðan 

aðlagaður foreldrum og kennurum. Niðurstöður sýndu að drengirnir höfðu betra 

sjálfsmat en stúlkur á öllum þáttum sem ekki sneru að námsfærni, mestur var 

munurinn á líkamlegri hæfni. Stúlkurnar höfðu betra sjálfsmat í tungumálum en 

drengirnir í stærðfræði. Þegar einkunnir barnanna voru skoðaðar voru stúlkurnar 

með hærri einkunnir í tungumálum, íþróttum, líffræði, listgreinum og tónlist en 

drengirnir voru með aðeins hærri einkunn í stærðfræði. Niðurstöðurnar frá 

foreldrunum voru þær að feðurnir mátu líkamlega hæfni og sjálfsmat í stærðfræði 

hærra hjá sonum sínum en dætrum, mæðurnar mátu sjálfsmat í tungumálum og 

almenna sjálfsmynd hærri hjá dætrum sínum en sonum. Sjálfsmat stúlknanna var 

háð einkunnum þeirra og mati kennarans og foreldranna á þeim, aðeins fannst 

tenging á milli einkunna og sjálfsmats hjá drengjunum. Áhugavert er að 

stúlkurnar standa sig vel í íþróttum og fá hærri einkunnir en samt hafa drengirnir 

hærra sjálfsmat í líkamlegri hæfni. Einnig er greinilegt að mat foreldranna á 

börnunum sínum litast af staðalímyndum, forvitnilegt er því að skoða hvort að 

kynjamunur sé á börnum í íþróttum og þeim stuðningi sem þau fá. 

Bowker (2006) rannsakaði sjálfsmat barna í 5.-8. bekk tengt þátttöku í 

íþróttum með því að leggja spurningalista fyrir börnin þar sem skoðað var mat 

þeirra á útliti sínu (e. physical appearance), líkamlegri hæfni (e. physical 

competence), líkamlegu sjálfsmati (e. physical self-esteem) og almennu sjálfsmati 
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(e. general self-esteem). Kynjamunur var á íþróttaiðkun barnanna en drengirnir 

stunduðu oftar íþróttina og höfðu æft hana í fleiri ár en stelpurnar. Niðurstöðurnar 

sýndu að enginn munur var á milli kynja þegar kom að almennu sjálfsmati, aðeins 

var munur á líkamlegu sjálfsmati og því hvernig kynin mátu sína líkamlegu hæfni. 

Þegar þeir þættir sem hafa hvað mest forspárgildi fyrir sjálfsmat voru skoðaðir 

kom í ljós að það hversu ánægður einstaklingur er með útlit sitt virðist eiga stóran 

þátt í sjálfsmati stúlkna, aftur á móti virðist líkamleg hæfni vera mikilvægari fyrir 

drengina. Í rannsókn Jacobs, Lanza, Osgood, Eccles og Wigfield (2012) var 

spurningalisti lagður fyrir sama hóp af börnum á hverju vori, sex ár í röð. 

Rannsakað var viðhorf og trú barna á hæfni sinni í stærðfræði, tungumálum, 

listgreinum og íþróttum og voru niðurstöður sambærilegar og í rannsókninni að 

ofan. Drengirnir höfðu meiri trú á sér í stærðfræði og íþróttum en stúlkurnar í 

tungumálum og listgreinum, almennt lækkaði sjálfsmat barnanna með árunum. 

Rannsókn Robinson (2010) á líkamlegri hæfni 4 ára barna sýndi einnig sömu 

niðurstöður en mældust drengirnir hærri en stúlkurnar. Einnig var skoðuð 

grunnhreyfifærni með stöðluðu prófi (The Test of Gross Motor Development) og 

mældust drengirnir einnig hærri en stúlkurnar á því sviði. Það þykir áhugavert því 

eins og kom fram að ofan er lítill sem enginn líkamlegur munur á milli stúlkna og 

drengja yngri en 12 ára (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995).  

Kynjamunur á markmiðasetningu barna í íþróttum hefur ekki verið mikið 

rannsakaður, en rannsóknir  á fullorðnu íþróttafólki benda til þess að konur setji 

sér frekar verkefnamiðuð markmið (e. task orientation) og að karlar setji sér 

frekar sjálfsmiðuð markmið (e. ego orientation) (Fasczewski, 2012; Murcia, 

Gimeno og Coll, 2014; Hanrahan og Cerin, 2009). Í rannsókn Hepler og Witte 

(2016) sem gerð var á fullorðnum körfuboltaleikmönnum kom í ljós að 

kynjamunur var á markmiðasetningu en karlkyns leikmenn settu sér frekar 

markmið, munurinn var þó lítill. Ekki fannst rannsókn á börnum um hvort munur 

sé á milli kynja eftir því hvort þau setji sér almennt markmið tengd íþróttinni eða 

ekki og því er þörf á að skoða það. Hægt er að túlka fyrirmyndir barnanna í 

íþróttinni sem markmið þeirra en gerð var rannsókn þar sem skoðaður var 

kynjamunur á vali á fyrirmynd og eiginleikum fyrirmyndarinnar (Holub, Tisak og 

Mullins, 2008). Niðurstöður sýndu að stúlkur völdu sér oftast (77,1%) fyrirmyndir 

sem þær þekkja persónulega, en fyrirmyndir drengjanna voru ýmist opinberar 

persónur (42,6%) eða einstaklingar sem þeir þekkja persónulega (55,6%). Lang 
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flestir drengjanna kusu sér fyrirmynd af sama kyni (72,2%) en kynjahlutfall á 

fyrirmyndum stúlknanna var mun jafnara eða 29,2% karlkyns, 39,6% kvenkyns 

og 31,3% voru kynlausir karekterar. Niðurstöður úr rannsókn Giuliano, Turner, 

Lundquist og Knight, (2007) gefa það sama til kynna en fyrirmyndir barna í 

íþróttum hefur annars ekki verið mikið rannsakað. 

Í rannsókninni hér verður einnig skoðað hvort að kynjamunur er á líðan 

barnanna sem og þeim stuðningi sem þau fá, en rannsóknir hafa sýnt að 

íþróttaiðkun hefur jákvæð áhrif á líðan (e. well-being) barna (Donaldson og 

Ronan, 2006; Smedegaard, Christiansen, Lund-Cramer, Bredahl og Skovgaard, 

2016). Bebetos og Antoniou (2012) skoðuðu kynjamun á stressi meðal barna í 

badminton og sýndu niðurstöður að stúlkurnar greindu frekar frá því að þær væru 

afslappaðar heldur en drengirnir. Forvitnilegt er að skoða ástæður þess, en 

rannsókn MacLean, Sweeting og Hunt (2010) sýndi að drengir eru oft tregari til 

þess að leita sér aðstoðar vegna vanlíðan heldur en stúlkur og gæti því verið að 

drengirnir vinni síður úr vandamálum sínum og eru því stressaðari.  

Rannsókn Telford, Telford, Olive, Cochrane og Davey (2016) sem 

skoðaði stuðning foreldra við íþróttaiðkun barna sýndi að stuðningurinn var meiri 

við drengi en stúlkur, eða nánar tiltekið hvöttu foreldrar frekar drengina sína til 

þess að hreyfa sig heldur en stúlkurnar sínar. Önnur rannsókn  sýndi sambærilegar 

niðurstöður, það er foreldrar settu meira gildi í íþróttaiðkun sona sinna heldur en 

dætra, bæði setja þau meiri pening í iðkun drengjanna sem og sýna meiri stuðning 

(Heinze, Heinze, Davis, Butchart, Singer og Clark, 2017). Stuðningur þjálfara við 

íþróttaiðkun barna hefur ekki verið skoðaður og því er áhugavert að rannsaka það. 

2.1 Markmiðasetning og sjálfsmat 
Kenning Locke og Latham (2004) um markmiðasetningu (e. goal-setting theory) 

segir að markmið sem fólk setur sér hefur áhrif á árangur þess, vegna þess að 

markmið miða að ákveðinni aðgerð sem það vill ná. Samkvæmt kenningunni 

bætir markmiðasetning einnig frammistöðu og eykur árangur. Fólk sem setur sér 

markmið nær oft lengra en þeir sem setja sér ekki markmið (Latham, 

2004).  Markmiðasetning ein og sér er ekki nóg heldur verður einnig að fylgja sú 

skuldbinding sem þarf til þess að vinna að því að ná markmiðinu (McKenzie og 

Hodge, 2000). Markmiðasetning er talin vinsælasta og árangursríkasta aðferðin til 

þess að bæta frammistöðu í íþróttum (Arraya, Pellissier og Preto, 2015) og sýnt 
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hefur verið fram á að markmiðasetning eykur árangur og frammistöðu í íþróttum 

(Kyllo og Landers, 1995; Burton og Weiss, 2008; Hall og Kerr, 2001). 

Í rannsókn Erwin o.fl. (2014) var markmiðasetning notuð sem inngrip til 

þess að auka hreyfingu barna í frítíma þeirra og niðurstöður sýndu að hreyfing 

barnanna jókst eftir að þau settu sér markmið. Rannsókn Ortega o.fl. (2013) var 

gerð til að athuga hvort markmiðasetning hefði áhrif á árangur 12 ára drengja í 

körfubolta.  Drengirnir voru látnir setja sér markmið og fyrir hvern leik sem þeir 

kepptu áttu þeir að lesa yfir markmiðin sín. Þegar leiknum var lokið áttu þeir að 

fara yfir markmiðin og meta árangur sinn í leiknum út frá þeim með einkunn frá 

1-10. Rannsóknin sýndi að markmiðasetningin hafði jákvæð áhrif á frammistöðu 

drengjanna. 

Þrátt fyrir að rannsóknir hér að ofan sýni jákvæð tengsl á milli 

markmiðasetningu og ýmsa þátta, hafa rannsóknir einnig sýnt að 

markmiðasetning getur haft neikvæð áhrif á einstaklinga (Conroy, Willow og 

Metzler, 2002; Lazarus, 2000), til dæmis ef þeir hafa ekki nógu gott sjálfstraust til 

þess að framkvæma það sem þarf til þess að ná markmiðunum og upplifa þannig 

streitu (Bueno, Weinberg, Fernández-Castro og Capdevila, 2008). Ef markmiðin 

eru of krefjandi og óraunhæf miðað við getu og sjálfstraust einstaklingsins er 

hætta á að hann missi trú á sér á miðri leið og gefist upp (Bueno o.fl., 2008). 

Sjálfstraust, gott sjálfsmat og trú á eigin getu er því mikilvægt til þess að ná 

markmiðum og því er mikilvægt að vinna að þeim þáttum, til dæmis með 

hugrænni þjálfun (e. mental training), áður en markmiðasetning á sér stað (Bueno 

o.fl., 2008). Fólk sem er með hærra sjálfsmat setur sér hærri markmið en þeir sem 

eru með lágt sjálfsmat þar sem þeir einstaklingar hafa meiri trú á að þeir geti náð 

markmiðunum (Locke, Frederick, Lee and Bobko, 1984).  

Rannsókn Adler og Weiss (1988) á fullorðnum sýndi að sjálfsmat getur 

verið spá um það hvort og hvernig einstaklingur setur sér markmið og verður því 

áhugavert að sjá hvort sambærilegar niðurstöður muni fást þegar sömu þættir 

verða rannsakaðir á börnum. Rannsókn Bongers o.fl. (2009) skoðaði hvort það að 

ná eða ná ekki markmiðum hefði áhrif á sjálfsmat fullorðinna einstaklinga. Einnig 

náði hún yfir það hvort sjálfsmat einstaklings myndi lækka eftir erfiðleika 

verkefnis. Niðurstöður sýndu að sjálfsmat hækkaði hjá þeim sem náðu 

markmiðum sínum en lækkaði hjá þeim sem náðu þeim ekki. Einnig kom í ljós að 

eftir því sem verkefnið var erfiðara, því lægra var sjálfsmatið. Þetta styður því það 
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sem kemur fram hér að ofan, að markmið verða að vera raunhæf og ekki of 

krefjandi til þess að þau geti haft jákvæð áhrif. 

Mikið hefur verið rannsakað markmiðasetningu og tengsl þess við ýmsa 

þætti, til dæmis þunglyndi (Street o.fl., 2004), íþróttir (Kyllo og Landers, 1995; 

Burton og Weiss, 2008; Hall og Kerr, 2001), hreyfingu (Erwin o.fl., 2014), 

mataræði (Cullen, Baranowski og Smith, 2001; McGrievy, Wright, Migneault, 

Quintiliani og Friedman, 2014) og sjálfsmat fullorðinna (Bongers o.fl., 2009). 

Lítið sem ekkert er um rannsóknir á tengslum markmiðasetningar og almenns 

sjálfsmats barna í íþróttum og verður það því skoðað í þessari rannsókn.  

2.2 Stuðningur og sjálfsmat 
Foreldrar hafa áhrif á börnin sín á margan hátt, þar með talið á hreyfingu og 

íþróttaiðkun þeirra (Edwardson og Gorely, 2010). Stuðningur foreldra er mjög 

öflugur þáttur í lífi barns þar sem áhrifin frá honum geta fylgt barninu í mörg ár 

(Leff og Hoyle, 1994) og stuðningurinn sem barnið finnur frá fólki sem er því 

mikilvægt, sérstaklega foreldrum og vinum, hefur áhrif á sjálfsmat þeirra (Bee, 

1997). Íþróttaiðkun barna getur leitt til streitu og það er þunn lína á milli þess 

hvort foreldrar séu að hjálpa börnunum með stuðningi og hvort þeir séu að auka 

streitu með of mikilli pressu (Leff og Hoyle, 1994). Það er því mikilvægt að 

foreldrar kunni að beita réttum aðferðum þegar kemur að íþróttaiðkun barnsins 

síns. Samkvæmt Harwood og Knight (2015) eru nokkrir þættir sem foreldrar ættu 

að tileinka sér til að styðja sem best við börnin sín í íþróttaiðkun. Meðal þeirra 

þátta er til dæmis það að velja viðeigandi íþrótt fyrir barnið, skilja og beita 

viðeigandi aðferðum, hafa stjórn á þeim tilfinningum sem kunna að koma upp hjá 

barninu á íþróttamótum og stuðla að heilbrigðum samskiptum barnsins við aðra, 

til dæmis þjálfara og önnur börn.  

Rannsóknir hafa sýnt að stuðningur frá foreldrum hefur áhrif á hreyfingu 

og íþróttaiðkun barna (Edwardson og Gorely, 2010; Raudsepp, 2007; Harwood og 

Knight, 2015; Mutz, 2017) og einnig hefur viðhorf foreldra til íþrótta mikil áhrif 

(Hamilton, Hatzis, Kavanagh og White, 2015). Rannsókn Harwood og Knight 

(2015) sýndi að jákvæð fylgni er á milli stuðnings frá foreldrum og almennri 

ánægju barna í íþróttinni sem þau stunda og einnig hefur verið sýnt fram á  að 

stuðningur foreldra hefur áhrif á sjálfsmat barna í íþróttum (Harwood og Knight, 

2015; Schwebel o.fl., 2016). Engar fyrri rannsóknir hafa verið gerðar á atriðum 
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sem skoðuð verða í þessari rannsókn, eins og til dæmis áhrif þess hvort foreldrar 

komi að horfa á barnið sitt keppa eða á æfingum.  

Stuðningur frá þjálfara er einnig mikilvægur til þess að börnum líði vel og 

þau viðhaldi góðu sjálfsmati samkvæmt rannsókn Smoll o.fl. (1993). Í henni fóru 

þjálfarar 10-12 ára drengja í gegnum sérstakt námskeið sem tengdist stuðningi og 

kannað var hvort það hefði áhrif á sjálfsmat og líðan drengjanna. Niðurstöður 

sýndu að þeir drengir sem voru með lágt sjálfsmat og voru undir handleiðslu 

þjálfara sem sótti námskeiðið hækkuðu í sjálfsmati, en þeir sem voru undir 

handleiðslu þjálfara sem sóttu ekki námskeiðið hækkuðu ekki í sjálfsmati. Nýrri 

rannsókn sem notaðist við sömu aðferð við að skoða breytingu á sjálfsmati, sýndi 

sömu niðurstöður og rannsóknin hér að ofan (Coatsworth og Conroy, 2006). Ólíkt 

fyrri rannsókn voru bæði kynin skoðuð í rannsókn Coatsworth og Conroy (2006) 

og sýndu niðurstöður mun á sjálfsmati beggja kynja eftir að þjálfarinn hafði sótt 

námskeiðið en sjálfsmat stúlkna hækkaði meira en drengja. Þessar fyrri rannsóknir 

sýna áhrif á sjálfsmat barna eftir að þjálfarar hafa fengið ákveðna kennslu sem 

tengist stuðningi, en ekki er að finna neina rannsókn sem sýnir áhrif einstakra 

þátta sem þjálfari ýtir undir, eins og til dæmis hvort hann hvetji börn að æfa 

aukalega. Sá þáttur verður meðal annars skoðaður í þessari rannsókn. 

3. Aðferð  

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í þessari rannsókn voru börn á aldrinum 10-12 ára sem æfa 

körfubolta. Tekin voru fyrir tvö drengjalið og tvö stúlknalið, annars vegar hjá 

Njarðvík og hins vegar Haukum, samtals 61 einstaklingur, 29 drengir og 32 

stúlkur. Sami spurningalisti var lagður fyrir alla þátttakendur. Fengið var upplýst 

samþykki frá foreldrum barnanna með undirskrift þeirra og einnig skrifuðu börnin 

sjálf undir. Börnin fengu enga umbun fyrir þátttökuna og máttu þau hætta þátttöku 

hvenær sem væri án þess að gefa ástæðu fyrir því.  

3.2 Spurningalistinn 

Í rannsókninni var notaður frumsaminn spurningalisti (sjá viðauka). Í 

spurningalistanum voru 32 fjölvalsspurningar og tvær lokaðar spurningar. Í öllum 
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fjölvalsspurningunum nema þremur átti að merkja við einn reit, en í hinum 

þremur mátti merkja við eins marga reiti og viðkomandi vildi. Listinn byrjar á 

spurningum um kyn og aldur viðkomandi en færist svo yfir í spurningar tengdum 

körfuboltaiðkun. Eins og kemur fram hér að ofan er lögð áhersla á ákveðna þætti í 

rannsókninni og til þess að skoða þá var spurningalistinn miðaður að þeim. Þeir 

þættir eru sjálfsmat, markmiðasetning, líðan og stuðningur. Spurningarnar sem 

falla undir sjálfsmatsþáttinn voru gerðar með Rosenberg sjálfsmatskvarðann 

(Rosenberg, 1965) til hliðsjónar. Fyrir sjálfsmat voru börnin spurð hvort þeim 

finnist þau mikilvæg fyrir liðið sitt, hvort þeim finnist þau góð í körfubolta og 

hvort þau trúi að þau geti spilað með landsliðinu þegar þau verða eldri. Fyrri tvær 

spurningarnar voru með svarmöguleikana aldrei, oftast, stundum, sjaldan og aldrei 

en sú þriðja með svarmöguleikana já og nei. Fyrir markmiðasetningu var spurt 

hvort börnin setja sér markmið og hvort þau eigi sér körfuboltafyrirmynd og voru 

báðar spurningarnar með svarmöguleikana já og nei. Fyrir líðan var spurt hvernig 

börnunum líður almennt á æfingum og voru svarmöguleikarnir mjög vel, vel, 

sæmilega, illa og mjög illa. Einnig voru þau spurð hvort þau verði stressuð fyrir 

mót og hvort þau vilji vera með að keppa á mótum og voru báðar spurningarnar 

með svarmöguleikana alltaf, oftast, stundum, sjaldan og aldrei. Fyrir stuðning var 

spurt hvort foreldrar komi að horfa á börnin keppa eða á æfingum og voru 

svarmöguleikarnir alltaf, oftast, stundum sjaldan og aldrei. Einnig var spurt hvort 

foreldrar og þjálfarar hvetji börnin til þess að æfa aukalega þar sem 

svarmöguleikarnir voru já, hvorki né og nei og að lokum var spurt hvort þjálfarar 

hvetji þau til þess að setja sér markmið þar sem svarmöguleikarnir voru já og nei. 

3.3 Rannsóknarsnið 

Keyrð voru t-próf óháðra hópa til þess að skoða mun á sjálfsmati, líðan, 

markmiðasetningu og stuðningi hjá drengjum og stúlkum. Þá var Pearson 

fylgnipróf keyrt til að skoða fylgni á milli sjálfsmats og markmiðasetningu annars 

vegar og sjálfsmats og stuðnings hins vegar. 

3.4 Framkvæmd 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var byrjað á því að senda póst á þjálfara 

flokkanna til þess að fá leyfi til að fara á æfingar og leggja spurningalistana fyrir 
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börnin. Því næst var fengið skriflegt upplýst samþykki frá yfirþjálfara beggja liða. 

Þjálfarar liðanna voru beðnir um að senda kynningarbréf um rannsóknina til 

foreldra barnanna áður en rannsókn hófst. Eftir að það hafði verið gert var farið á 

æfingu hjá börnunum og rannsókn og rannsakendur kynnt. Börnin voru síðan send 

heim með bréf með upplýstu samþykki sem foreldrar þurftu að skrifa undir. 

Nokkrum dögum seinna var aftur mætt á æfingu til að taka saman bréfin með 

undirskrift frá foreldrum og spurningalistarnir voru lagðir fyrir þau börn sem 

höfðu fengið leyfi. Áður en spurningalistinn var lagður fyrir börnin, var útskýrt  

vel fyrir þeim hvernig hann virkaði. Þau voru látin vita að þau mættu hætta 

hvenær sem er án ástæðu, útskýrt fyrir þeim í hvaða spurningum mætti merkja við 

fleiri en einn reit og svo framvegis. Rannsakendur fengu að nota 15 mínútur af 

byrjun hverrar æfingar til þess að leggja listann fyrir börnin. Þau svöruðu 

spurningunum í fundarherbergjum í íþróttahúsunum í ró og næði. Börnin voru svo 

beðin um að setja listann beint í umslag og því var svo lokað þegar allir listarnir 

voru komnir í umslagið svo ekki væri hægt að rekja einstaka svör. 

4. Niðurstöður 

Alls tók 61 barn þátt í rannsókninni og á mynd 1 má sjá kyn og aldursdreifingu 

þátttakenda. Á myndinni má einnig sjá að flestir þátttakendur voru 11 ára gamlir 

eða 65,6%. Kynjahlutfallið var mjög jafnt en 52,5% þátttakenda voru stúlkur og 

47,5% drengir. 

	  
Mynd 1: Fjöldi þátttakenda eftir kyni og aldursskipting 
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4.1 Kynjamunur 

Skoðaður var kynjamunur á fjórum mismunandi þáttum. Eins og kom fram að 

ofan eru þættirnir sjálfsmat, markmiðasetning, líðan og stuðningur. Keyrð voru t-

próf óháðra hópa og var miðað við alfa stuðulinn = 0,05.  

4.1.1 Sjálfsmat 

Í töflu 1 má sjá meðaltal og staðalfrávik fyrir drengi og stúlkur á svörum við 

spurningunum tengdum sjálfsmati. Valmöguleikarnir voru á fimm punkta Likert 

skala þar sem 1 er með gildið alltaf og 5 með gildið aldrei.  

 
Tafla 1: Meðaltal og staðalfrávik fyrir stúlkur og drengi á svörum við spurningum tengdum 

sjálfsmati 

 
 

Eins og sjá má eru meðaltöl fyrir stúlkur og drengi mjög svipuð. Á mynd 2 má sjá 

tíðni svara eftir kyni við spurningunni finnst þér þú vera mikilvæg/ur fyrir liðið 

þitt. Á mynd 3 má sjá tíðni svara eftir kyni við spurningunni finnst þér þú verða 

góð/ur í körfubolta. Á mynd 4 má sjá tíðni svara eftir kyni við spurningunni trúir 

þú að þú getir spilað með landsliðinu þegar þú verður eldri. Meirihlutinn hefur 

góða trú á sér, eða 90,3% stúlkna og 72,4% drengja. Algengara er að drengir hafi 

ekki trú á sér en um 27,6% þeirra svöruðu neitandi en einungis 9,7% stúlkna. 
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Mynd 2: Tíðni svara eftir kyni við spurningunni finnst þér þú vera mikilvæg/ur fyrir liðið þitt 

	  
Mynd 3: Tíðni svara eftir kyni við spurningunni finnst þér þú vera góð/ur í körfubolta 

	  
Mynd 4: Tíðni svara eftir kyni við spurningunni trúir þú að þú getir spilað með landsliðinu þegar 
þú verður eldri 
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Þegar keyrt var t-próf óháðra hópa til að skoða mun á svörum kynjanna  kom í 

ljós að ekki var marktækur munur á svörum barnanna við spurningunum. 

Niðurstöður úr t-prófinu við spurningunni hvort þau trúi að þau geti spilað með 

landsliðinu í framtíðinni voru  t(58) = -1.811, p = 0.075, við spurningunni finnst 

þér þú vera mikilvæg/ur fyrir liðið þitt voru niðurstöðurnar t(58) = 0.055, p = 

0.956 og við spurningunni finnst þér þú vera góð/ur í körfubolta voru 

niðurstöðurnar t(58) = -0.120, p = 0.905. 

4.1.2 Markmiðasetning 

Í töflu 2 má sjá meðaltal og staðalfrávik á svörum við spurningum tengdum 

markmiðasetningu þar sem 1 er með gildið já og 2 með gildið nei.  
 

Tafla 2: Meðaltal og staðalfrávik á svörum milli kynja við spurningum tengdum 

markmiðasetningu 

 
Í töflu 2 má sjá að munur er á meðaltölum stúlkna og drengja, en aðeins var 

marktækur munur á því hvort börnin sögðu þjálfarann hvetja sig til þess að setja 

sér markmið. Á mynd 5 má sjá tíðni svara eftir kyni við spurningunni setur þú þér 

markmið tengd körfuboltanum. Á mynd 6 má sjá tíðni svara eftir kyni við 

spurningunni hvetur þjálfarinn þig til þess að setja þér markmið. Á mynd 7 má sjá 

tíðni svara eftir kyni við spurningunni átt þú þér einhverja körfuboltafyrirmynd. 
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Mynd 5: Tíðni svara eftir kyni við spurningunni setur þú þér markmið tengd körfuboltanum 

	  
Mynd 6: Tíðni svara eftir kyni við spurningunni hvetur þjálfarinn þig til þess að setja þér markmið 
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Mynd 7: Tíðni svara eftir kyni við spurningunni átt þú þér einhverja körfubolta fyrirmynd 

Þegar keyrt var t-próf óháðra hópa kom í ljós að marktækur munur var á svörum 

milli kynja við spurningunni hvort þjálfarinn hvetji þau til að setja sér markmið, 

en stúlkurnar svöruðu oftar játandi t(54) = -2.102, p = 0.040. Niðurstöður úr t-

prófinu við spurningunni setur þú þér markmið tengd körfuboltanum voru t(55) = 

-1.381, p = 0.173 og við spurningunni átt þú þér einhverja körfuboltafyrirmynd 

voru t(57) = 1.525, p = 0.133. 

4.1.3 Líðan 

Í töflu 3 má sjá meðaltal og staðalfrávik stúlkna og drengja við spurningum sem 

tengjast almennri líðan tengdri íþróttinni. Allar spurningarnar eru mældar á fimm 

punkta Likert kvarða. Í spurningunum þar sem spurt er um almenna líðan er 1 

með gildið mjög vel og 5 með gildið mjög illa og hvort börnin vilji vera með að 

keppa á mótum er 1 með gildið alltaf og 5 með gildið aldrei. Í spurningunni um 

hvort börnin verði stressuð fyrir mót er 1 með gildið alltaf og 5 með gildið aldrei.  
 

Tafla 3: Meðaltal og staðalfrávik milli kynja á svörum við spurningum sem tengjast almennri líðan 
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Munur er á meðaltölunum í öllum spurningunum en aðeins er marktækur munur á 

spurningunni hvernig börnunum líður almennt á æfingum en stelpunum líður 

almennt betur. Á myndum 8, 9 og 10 má sjá tíðni svara við spurningunum eftir 

kyni. Ekkert barn svaraði að því líði illa eða mjög illa á æfingum og engu barni 

finnst leiðinlegt eða mjög leiðinlegt á æfingum. Vert er að skoða að 75% stúlkna 

verða einhvern tímann stressaðar fyrir mót og 50% drengja en þrátt fyrir það er 

enginn sem vill aldrei vera með að keppa. Það má því segja að þrátt fyrir að þau 

verði stressuð, vilja þau samt keppa. 

	  
Mynd 8: Tíðni svara eftir kyni við spurningunni hvernig líður þér almennt á æfingum 

	  
Mynd 9: Tíðni svara eftir kyni við spurningunni verður þú stressuð/stressaður fyrir körfuboltamót 
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Mynd 10: Tíðni svara eftir kyni við spurningunni vilt þú vera með að keppa á körfuboltamótum 

Þegar t-próf fyrir spurningarnar voru keyrð kom í ljós að munur var á 

spurningunni hvernig börnunum líður almennt á æfingum en stelpunum líður 

almennt betur en niðurstöður t-prófsins voru t(58) = -1.962, p = 0.055. Ekki var 

marktækur munur á niðurstöðum svara annarra spurninga. Við spurningunni 

verður þú stressaður/stressuð fyrir körfuboltamót voru niðurstöðurnar t(56) = -

1.194, p = 0.238 og við spurningunni vilt þú vera með að keppa á 

körfuboltamótum t(58) = -0.391, p = 0.697.  

4.1.4 Stuðningur 

Töflur 4 og 5 sýna meðaltal og staðalfrávik á svörum stúlkna og drengja við 

spurningum tengdum stuðningi. Spurningarnar í töflu 4 eru mældar á fimm punkta 

Likert kvarða þar sem 1 hefur gildið alltaf og 5 gildið aldrei. Svarmöguleikarnir 

við spurningunum í töflu 5 voru já með gildið 1, hvorki né með gildið 2 og nei 

með gildið 3. 
 

Tafla 4: Meðaltal og staðalfrávik milli kynja við spurningum hvort foreldrar komi að horfa á þig 

keppa eða á æfingu 
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Tafla 5: Meðaltal og staðalfrávik milli kynja við spurningum tengdum stuðningi 

 
 

Meðaltöl við spurningunum í töflu 4 eru mjög svipuð fyrir stúlku og drengi en í 

töflu 5 er meiri munur. Á mynd 11 má sjá tíðni svara eftir kyni við spurningunni 

koma mamma eða pabbi að horfa á þig keppa. Á mynd 12 má sjá tíðni svara eftir 

kyni við spurningunni koma mamma eða pabbi að horfa á þig á æfingum. Á mynd 

13 má sjá tíðni svara eftir kyni við spurningunni hvetja foreldrar þínir þig til þess 

að æfa aukalega. Á mynd 14 má sjá tíðni svara eftir kyni við spurningunni hvetur 

þjálfarinn þig til þess að æfa aukalega. 

	  

	  
Mynd 11: Tíðni svar eftir kyni við spurningunni koma mamma og pabbi að horfa á þig keppa 
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Mynd 12: Tíðni svara eftir kyni við spurningunni koma mamma eða pabbi að horfa á þig á 
æfingum 

	  
Mynd 13: Tíðni svara eftir kyni við spurningunni hvetja foreldrar þínir þig til þess að æfa aukalega 
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Mynd 14: Tíðni svara eftir kyni við spurningunni hvetur þjálfarinn þig til þess að æfa aukalega 

Þegar keyrt var t-próf óháðra hópa til að skoða mun á svörum kynjanna kom í ljós 

að ekki var marktækur munur á svörum barnanna við spurningum tengdum 

stuðningi. Niðurstöður úr t-prófinu við spurningunni koma mamma og pabbi að 

horfa á þig keppa voru  t(58) = 0,749, p = 0.457, við spurningunni koma mamma 

og pabbi að horfa á þig á æfingum voru niðurstöðurnar t(57) = -0,290, p = 0.773. 

Þegar spurt var hvort foreldrarnir hvetji barnið til þess að æfa aukalega voru 

niðurstöðurnar t(57) = -1,212, p = 0.231 og við spurningunni hvetur þjálfarinn þig 

til þess að æfa aukalega voru niðurstöðurnar t(57) = -1.463, p = 0.149. 
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4.2 Tengsl á milli markmiðasetningar og sjálfsmats  
Keyrt var Pearson fylgnipróf til þess að leitast svara við rannsóknarspurningu 2, er 

fylgni á milli markmiðasetningar og sjálfsmats barnanna.  

Tafla 6: Pearson fylgni á milli spurninga sem tilheyra markmiðasetningu og sjálfsmati 

 
 

Eins og sjá má í töflu 6 er jákvæð fylgni á milli þess hvort börnin setja sér 

markmið og tveggja sjálfsmatsspurninga, annars vegar hvort þeim finnist þau góð 

í körfubolta og hins vegar hvort þau trúi að þau geti spilað með landsliðinu. Það er 

að segja ef barnið setur sér markmið er líklegra að þeim finnist þau góð í 

körfubolta og hafa meiri trú á þau geti spilað með landsliðinu. Einnig var jákvæð 

fylgni á milli þess hvort börnin eiga sér körfuboltafyrirmynd og þriggja spurninga 

sem tengjast sjálfsmati, í fyrsta lagi hvort þeim finnist þau mikilvæg fyrir liðið 

sitt, í öðru lagi hvort þeim finnst þau vera góð í körfubolta og að lokum hvort þau 

trúi að þau geti spilað með landsliðinu. Með þessum niðurstöðum er hægt að segja 

að markmiðasetning hefur jákvæð áhrif á sjálfsmat sem svarar 

rannsóknarspurningu 2. 
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4.3 Tengsl á milli sjálfsmats og stuðnings 
Keyrt var Pearson fylgnipróf til þess að leitast svara við rannsóknarspurningu 3, er 

fylgni á milli sjálfsmats barnanna og þess stuðnings sem þau fá.  
 

Tafla 7: Samanburður á pearson fylgni milli spurninga sem tilheyra sjálfsmati og stuðningi 

 
 

Tafla 7 sýnir að tengsl eru á milli spurninga sem tilheyra sjálfsmati og stuðningi. 

Jákvæð fylgni er á milli flestra spurninganna en allar spurningarnar hafa fylgni 

við aðra nema ein. Það er að segja að engin fylgni er á milli þess hvort foreldrar 

barnsins mæta að horfi á það keppa og hinna spurninganna. Þau börn sem svara 

játandi við spurningunum hvort foreldrar og þjálfarar hvetji börnin til þess að æfa 

aukalega og hvort foreldrar koma að horfa á börnin á æfingum eru líklegri að hafa 

hærra sjálfsmat. Það er greinilegt að jákvæð fylgni er á milli sjálfsmats og 

stuðnings, sem svarar rannsóknarspurningu 3. 

5. Umræða 

Eins og kom fram að ofan var leitast við að skoða hvort kynjamunur sé til 

staðar á líðan, sjálfsmati, stuðningi og markmiðasetningu 10-12 ára barna í 

körfubolta, hvort tenging sé á milli markmiðasetningar og sjálfsmats hjá börnum 

og hvort tenging sé á milli stuðnings og sjálfsmats hjá börnum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu engan marktækan mun á milli kynja á 

sjálfsmati en það kom okkur á óvart þar sem flestar fyrri rannsóknir gefa til kynna 

að svo er (Feingold, 1994; Hergovich o.fl., 2004; Robinson, 2010). Niðurstöður úr 
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rannsókn Bowker (2006) sýndu sambærilegar niðurstöður en þar var enginn 

munur á almennu sjálfsmati milli kynja, þó kom þar fram munur á líkamlegu 

sjálfsmati. Hins vegar sýndi ein fyrri rannsókn að kynjamunur á sjálfsmati fer 

minnkandi með árunum (Zuckerman o.fl., 2016), þar kom fram að 

umhverfisþættir hafa sterk áhrif og þá sérstaklega þjóðerni. Á Íslandi ríkir meiri 

jöfnuður á milli kynjanna en í flestum löndum (World economic forum, 2017) og 

getur verið að það hafi áhrif á lítinn kynjamun á sjálfsmati barnanna í okkar 

rannsókn.  

Engar fyrri rannsóknir voru um kynjamun á markmiðasetningu barna og 

því höfðum við engar fyrirfram hugmyndir um niðurstöður þess efnis. Rannsókn 

(Hepler og Witte, 2016) sýndi aftur á móti að kynjamunur var á milli 

markmiðasetningu hjá fullorðnum þar sem menn voru líklegri til að setja sér 

markmið heldur en konur. Niðurstöður okkar rannsóknar leiddu í ljós að ekki var 

marktækur munur á milli kynja og markmiðasetningar.  

Meirihluti barnanna segjast eiga körfuboltafyrirmynd og áhugavert var að 

skoða hvaða einstaklinga þau velja sér sem fyrirmynd. Stúlkurnar nefndu aðallega 

kvenkyns fyrirmyndir sem þær þekkja persónulega, til dæmis nefndi mikill 

meirhluti stúlknanna í Haukum Helenu Sverrisdóttur, sem er leikmaður 

meistaraflokks Hauka og einnig ein albesta körfuboltakona sem Ísland hefur alið. 

Einnig nefndu stúlkurnar í Haukum oft þjálfara sinn, sem er einnig leikmaður 

meistaraflokks Hauka. Stúlkurnar í Njarðvík nefndu oft systur sínar og nána 

ættingja eða leikmenn í meistaraflokki Njarðvíkur, bæði karl- og kvenkyn. 

Drengir í báðum liðum nefndu í miklum meirihluta erlenda leikmenn sem spila í 

NBA deildinni í Ameríku, til dæmis Stephen Curry, Lebron James og James 

Harden en einnig nefndu þeir leikmenn í meistaraflokki karla. Engin stúlknanna 

nefndi erlendan leikmann. Vert er að segja frá því að stúlkurnar nefndu stundum 

karlkyns fyrirmyndir en ekki einn drengur nefndi kvenkyns fyrirmynd. Þessar 

niðurstöður sýna það sama og rannsóknir Giuliano o.fl. (2007) og Holub o.fl. 

(2008) sem hafa verið gerðar á fyrirmyndum barna en þær segja að drengir velji 

sér frekar opinberar persónur sem fyrirmyndir og langoftast eru það karlkyns 

fyrirmyndir en stúlkurnar velja sér fyrirmyndir sem þær þekkja persónulega og 

kynjahlutfallið á þeirra fyrirmyndum er jafnara en hjá drengjum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að marktækur munur var á almennri 

líðan barnanna á æfingum, en stelpunum leið almennt betur. Fyrri rannsókn 
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Bebetos og Antoniou (2012) sýndi að stelpur eru afslappaðari og minna 

stressaðari en drengir þegar það kemur að íþróttaiðkun og eins og kemur fram í 

þeirra rannsókn gæti það mögulega verið vegna minni pressu á stúlkur í íþróttum. 

Önnur ástæða gæti verið að stúlkur eru gjarnari til að leita sér hjálpar ef þeim líður 

illa og vinna þar með á móti vanlíðan, eins og rannsókn MacLean o.fl. (2010) 

sýndi fram á.  

Fyrri rannsóknir hafa bent til þess að kynjamunur sé á stuðningi foreldra 

og almennt er hann meiri til drengja þegar kemur að íþróttaiðkun (Telford o.fl., 

2016; Heinze o.fl., 2017) en niðurstöður okkar sýndu engan marktækan mun á 

stuðningi frá foreldrum. Aftur á móti var marktækur munur á því hvort þjálfarar 

hvetji börnin til þess að setja sér markmið en þeir hvetja stúlkurnar frekar til þess 

að setja sér markmið. Það er hægt að segja að okkar niðurstöður séu því í mótsögn 

við fyrri rannsóknir og væri áhugavert að skoða þennan þátt nánar. 

Þegar skoðuð er fylgni á milli sjálfsmats og stuðnings foreldra annars 

vegar og þjálfara hins vegar, kom í ljós að tengsl eru til staðar í flestum þáttum. 

Fyrri rannsóknir sýna að tengsl eru á milli stuðnings frá foreldrum og sjálfsmats 

barna (Harwood og Knight, 2015; Schwebel o.fl., 2016) og eru okkar niðurstöður 

í samræmi við það. Þau börn sem eiga foreldra sem hvetja þau til þess að æfa 

aukalega finnast þau vera mikilvæg fyrir liðið sitt og þau trúa einnig að þau geti 

spilað með landsliðinu. Hvort að foreldrar barnanna koma að horfa á þau á 

æfingum tengist tveimur spurningum, hvort börnunum finnist þau vera góð í 

körfubolta og hvort þau trúi að þau geti spilað með landsliðinu. Áhugavert var að 

engin fylgni er á milli þess hvort foreldrar koma að horfa á barnið sitt keppa og 

sjálfsmats þeirra. Fyrri rannsóknir sýndu einnig að stuðningur frá þjálfara hefur 

áhrif á sjálfsmat (Smoll o.fl., 1993; Coatsworth og Conroy, 2006) og niðurstöður 

okkar styðja það. Þær sýndu að fylgni er á milli þess hvort þjálfari hvetji börnin til 

þess að æfa sig aukalega og tveggja þátta tengdum sjálfsmati, annars vegar hvort 

þeim finnist þau góð í körfubolta og hins vegar hvort þau trúi að þau geti spilað 

með landsliðinu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tengsl eru á milli 

markmiðasetningar og sjálfsmats. Börn sem settu sér markmið fannst þau almennt 

góð í körfubolta og einnig höfðu þau trú á að þau gætu spilað með landsliðinu. 

Við tengdum spurninguna hvort börn eiga sér körfuboltafyrirmynd við 

markmiðasetningu þar sem það gefur til kynna að þau langi að verða jafn góð í 
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körfubolta og fyrirmyndin. Þau börn sem eiga sér körfuboltafyrirmynd finnst þau 

vera mikilvæg fyrir liðið sitt, þeim finnst þau góð í körfubolta og þau trúa að þau 

geti spilað með landsliðinu. Fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á fullorðnum 

benda til þess að þeir sem setja sér markmið séu með hærra sjálfsmat (Adler og 

Weiss, 1988; Bongers o.fl., 2009),  og því getum við stutt þær rannsóknir og 

einnig bætt við að sama gildir um börn. 

Helsta takmörkun rannsóknarinnar var fjöldi þátttakenda en gott hefði 

verið að skoða fleiri lið en þessi tvö og fá þannig stærra og fjölbreyttara úrtak. 

Eftir á að hyggja hefði verið gott að hafa fleiri spurningar sem féllu undir hvern 

þátt til þess að geta tengt betur við fyrri rannsóknir. Í framhaldi af þessari 

rannsókn væri áhugavert að rannsaka hvað liggur að baki niðurstöðunum um 

almenna líðan barnanna. Áhugavert væri að skoða það með stærra úrtaki og 

athuga hvort sömu niðurstöður koma í ljós. Einnig væri svo hægt að greina 

muninn betur með dýpri spurningum og skoða þannig ástæður fyrir muninum. 
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Viðauki 

Sjálfsmat og upplifun barna í íþróttum 
 
Vinsamlegast svaraðu eftirfarandi spurningum með því að setja kross x í þann reit 
sem best svarar spurningunni (passar best við þig). Við flestum spurningum er 
aðeins eitt rétt svar. Þetta á þó ekki við um spurningu 6, 24 og 30 en þar má 
merkja við fleiri en einn valmöguleika. Ef þér finnst enginn svarmöguleiki í 
einhverri spurningu eiga nákvæmlega við um þig merktu þá við þann 
svarmöguleika sem þér finnst komast næst. 
 
 
1. Kyn 
☐ Kvenkyn 
☐ Karlkyn 
☐ Annað 
 
2. Aldur 
☐ 9 ára 
☐ 10 ára 
☐ 11 ára 
☐ 12 ára 
 
3. Hvað ferð þú á margar körfuboltaæfingar á viku? 
☐ 1-2 
☐ 3-4 
☐ 5-6 
☐ Fleiri en 6 
 
4. Æfir þú aðra íþrótt en körfubolta? 
☐ Já 
☐ Nei 
 
5. Hvenær byrjaðir þú að æfa körfubolta? 
☐ 5 ára eða yngri 
☐ 6-7 ára 
☐ 8-9 ára 
☐ 10 ára eða eldri 
☐ Veit ekki 
 
 
 
 



	   41	  

6. Afhverju byrjaðir þú að æfa körfubolta? (hér má merkja við fleiri en einn reit): 
☐ Því vinur/vinkona er að æfa körfubolta 
☐ Því foreldrar skráðu mig í körfubolta 
☐ Því systkini eru að æfa körfubolta 
☐ Því mér fannst það spennandi og langaði að æfa körfubolta 
☐ Annað: _________________________________________________________ 
 
7. Æfir þú þig aukalega utan æfingatíma? (til dæmis heima, eða í frímínútum) 
☐ Já 
☐ Nei 
 
8. Ef þú æfir aukalega utan æfingatíma, hversu oft á viku æfir þú aukalega? 
☐ Einu sinni 
☐ Tvisvar sinnum 
☐ Þrisvar sinnum 
☐ Fjórum sinnum 
☐ Fimm sinnum eða oftar 
 
9. Stefnir þú á að vera atvinnumaður/kona í körfubolta? 
☐ Já 
☐ Nei 
☐ Veit ekki 
 
10. Finnst þér þú vera mikilvæg/ur fyrir liðið þitt? 
☐ Alltaf 
☐ Oftast 
☐ Stundum 
☐ Sjaldan 
☐ Aldrei 
  
11. Finnst þér þú góð/ur í körfubolta? 
☐ Alltaf 
☐ Oftast 
☐ Stundum 
☐ Sjaldan 
☐ Aldrei 
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12. Trúir þú að þú getir spilað með landsliðinu þegar þú verður eldri? 
☐ Já 
☐ Nei 
13. Finnst þér skemmtilegt á æfingum? 
☐ Alltaf 
☐ Oftast 
☐ Stundum 
☐ Sjaldan 
☐ Aldrei 
 
14. Finnst þér spennandi að mæta á æfingar? 
☐ Alltaf 
☐ Oftast 
☐ Stundum 
☐ Sjaldan 
☐ Aldrei 
 
15. Langar þig að fara á fleiri körfuboltaæfingar á viku? 
☐ Já 
☐ Hvorki né 
☐ Nei 
 
16. Vildir þú að það væru oftar körfuboltaleikir/mót? 
☐ Já 
☐ Hvorki né 
☐ Nei 
 
17. Koma mamma eða pabbi að horfa á þig keppa? 
☐ Alltaf 
☐ Oftast 
☐ Stundum 
☐ Sjaldan 
☐ Aldrei 
 
18. Koma mamma eða pabbi að horfa á þig á æfingum? 
☐ Alltaf 
☐ Oftast 
☐ Stundum 
☐ Sjaldan 
☐ Aldrei 
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19. Hvetja mamma eða pabbi þig til þess að æfa aukalega utan æfingatíma (til 
dæmis að æfa þig að drippla bolta heima)? 
☐ Já 
☐ Hvorki né 
☐ Nei 
 
20. Hvetur þjálfarinn þinn þig til þess að æfa aukalega utan æfingatíma? 
☐ Já 
☐ Hvorki né 
☐ Nei 
 
21. Setur þú þér markmið tengd körfuboltanum? 
☐ Já 
☐ Nei 
 
22. Hvetur þjálfarinn þinn þig til þess að setja þér markmið tengd körfuboltanum? 
☐ Já 
☐ Nei 
 
23. Hvað langar þig að vinna við þegar þú verður fullorðin/n? 
 
__________________________________________________________________ 
 
24. Hvað finnst þér skemmtilegast að gera á körfuboltaæfingu? (hér má merkja 
við fleiri en einn reit): 
☐ Spila 
☐ Leikir (til dæmis fara í stórfiskaleik) 
☐ Skotæfingar 
☐ Dripplæfingar 
☐ Varnaræfingar 
☐ Æfa kerfi 
☐ Hitta vinina 
☐ Frjáls leikur 
☐ Annað: _________________________________________________________ 
 
25. Horfir þú á körfubolta, til dæmis í sjónvarpi eða ferð á körfuboltaleiki? 
☐ Já 
☐ Nei 
 
26. Átt þú þér einhverja körfubolta fyrirmynd? 
☐ Já 
☐ Nei 
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27. Ef þú svaraðir já í spurningunni fyrir ofan, hver er þín fyrirmynd? 
 
___________________________________________________________ 
 
28. Hvernig líður þér almennt á æfingum? 
☐ Mjög vel 
☐ Vel 
☐ Sæmilega 
☐ Illa 
☐ Mjög illa 
 
29. Hversu gaman finnst þér á æfingum?  
☐ Mjög gaman 
☐ Gaman 
☐ Sæmilegt 
☐ Leiðinlegt 
☐ Mjög leiðinlegt 
 
30. Ef ég hef sleppt æfingu þá var það vegna þess að (hér má merkja við fleiri en 
einn reit): 
☐ Ég var meidd/ur eða veik/ur 
☐ Ég var þreytt/ur 
☐ Ég nennti ekki 
☐ Eitthvað annað var að gerast í félagslífinu (til dæmis afmæli eða diskótek) 
☐ Mamma eða pabbi gátu ekki skutlað mér 
☐ Ég var stressuð/stressaður fyrir æfingunni 
☐ Ég var á æfingu í annari íþrótt 
☐ Annað: ______________________________ 
☐ Ég sleppi aldrei æfingu 
☐ Veit ekki 
 
31. Ef þú ert meidd/ur mætir þú og horfir á æfingu? 
☐ Já 
☐ Stundum 
☐ Nei 
 
32. Verður þú stressuð/stressaður fyrir körfuboltamót? 
☐ Alltaf 
☐ Oftast 
☐ Stundum 
☐ Sjaldan 
☐ Aldrei 
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33. Vilt þú vera með að keppa á körfuboltamótum? 
☐ Alltaf 
☐ Oftast 
☐ Stundum 
☐ Sjaldan 
☐ Aldrei 
 
34. Átt þú vini/vinkonur í liðinu? 
☐ Já, marga/r 
☐ Já, nokkra/r 
☐ Já, fáa 
☐ Nei, enga 
☐ Allir í liðinu eru vinir/vinkonur mínar 

 


