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Útdráttur 

Handknattleikur eða þjóðaríþrótt okkar Íslendinga hefur allt frá upphafi iðkunar notið mikilla 

vinsælda. Það er þó svo með handknattleik líkt og aðrar íþróttir að brottfall iðkenda er 

staðreynd. Horfir nú svo við að iðkendafjöldi í handknattleik á Íslandi hefur ekki verið lægri en 

hann er nú síðastliðin 10 ár og ljóst er að mikið verk er fyrir höndum til þess að ná þeim 

markmiðum sem HSÍ setur sér hvað varðar iðkendafjölda í afreksstefnu sinni.  

Marmið þessarar rannsóknar var að kanna með megindlegri aðferð hvernig iðkendur 

skynja leiðtogahegðun þjálfara og hvort að sú skynjun á hegðun spái fyrir um áform um 

áframhaldandi iðkun í gegnum hvatningu iðkenda. Leiðtogahegðun þjálfara felur í sér fimm 

víddir; þjálfun og kennslu, lýðræðisleg hegðun, félagslegur stuðningur, jákvæð endurgjöf og 

alræðisleg hegðun. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að þessar víddir geta haft áhrif á 

hvatningarvíddir iðkanda sem eru; innri hvatning, ytri hvatning og hvatningarleysi. Ytri 

hvatningu er svo skipt niður í fjórar undirvíddir sem eru; samþætt stjórnun, samsömuð 

stjórnun, ómeðvituð stjórnun og ytri stjórnun. Það hefur auk þess verið sýnt fram á að 

hvatning iðkenda stjórni fyrir brottfalli iðkenda. Við gagnaöflun var notast við rafrænan 

spurningalista sem hannaður var út frá fyrri rannsóknum. Að gagnaöflun lokinni var 

tölfræðiforritið SPSS nýtt til þess að greina gögnin.  

Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að iðkendur eru á hærri hvatningarvídd ef þeir skynja 

leiðtogahegðun þjálfara síns svo að hann leggi áherslu á þjálfun og kennslu, lýðræðislega 

hegðun og jákvæða endurgjöf. Ekki komu fram marktæk tengsl hvað varðar félagslegan 

stuðning og alræðislega hegðun.  

Niðurstöður hvað varðar hvatningarvídd iðkenda leiddu í ljós að hvatningarvíddir hefðu 

áhrif á áform iðkanda varðandi áframhaldandi iðkun. Iðkandi sem er hár á vídd 

hvatningarleysis hefur til dæmis ekki uppi áform um áframhaldandi iðkun. Aðrar víddir voru 

ekki marktækar. 

Markmið rannsóknar var að skoða hvort að miðlun væri til staðar, hvort að skynjuð 

leiðtogahegðun þjálfara spái fyrir um áform um áframhaldandi iðkun í gegnum hvatningu 

iðkenda. Niðurstöður sýna að hægt er að ætla að svo sé en um hlutamiðlun var að ræða.  
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1 Inngangur 

Handknattleikur hefur oft á tíðum verið skilgreindur sem þjóðaríþrótt okkar Íslendinga. Það 

er ekki að ástæðulausu þar sem íslenska karlalandsliðið hefur komist á hvert stórmótið á fætur 

öðru. „Strákarnir okkar“ eins og þeir hafa oft verið kallaðir glöddu hjörtu íslensku þjóðarinnar 

og unnu meðal annars silfur á Ólympíuleikunum 2008 og brons á Evrópumótinu 2010. Síðan 

þá hafa „Strákarnir okkar“ ekki unnið til verðlauna á stórmóti (Handknattleikssamband 

Íslands, e.d.c). Leggja má líkur á að þessi árangur hafi skilað sér í auknum áhuga á íþróttinni 

og þannig í aukningu iðkenda í greininni en viss aukning verður í iðkendafjölda árin 2009, 

2011, 2012 og 2013. Fjöldi iðkenda virðist þó ekki halda velli og er nú svo komið að hann hefur 

ekki verið lægri en hann er nú síðastliðin 10 ár. Þegar brottfallstölur eru skoðaðar virðist 

brottfall iðkenda síðastliðin 10 ár vera mest um 12-14 ára og heldur fjöldi iðkenda áfram að 

fækka eftir því sem aldur iðkenda hækkar (Elías Atlason munnleg heimild, 16. janúar 2019).  

Sjálfræðiskenning (e. self-determination theory) Deci og Ryan hefur verið notuð og er vel 

til þess fallinn að skoða hvað það er sem viðheldur stöðugleika og kemur mögulega í veg fyrir 

brottfall úr íþróttum (Calvo, Cervelló, Jiménez, Iglesias og Murcia, 2010; Ryan og Deci, 2000b).  

Sjálfræðiskenningin fjallar um að einstaklingar hafi þrenns konar grunnþarfir; þörf fyrir hæfni 

(e. competence), tengsl (e. relatedness) og sjálfræði (e. autonomous). Hvernig þessum 

þörfum er fullnægt leggur grunninn að þeirri hvatningarvídd sem einstaklingurinn er á, allt frá 

hvatningarleysi (e. amotivation) að ytri hvatningu (e. extrinsic motivation) að innri hvatningu 

(e. intrinsic motivation) ( Weinberg og Gould, 2011). Rannsóknir hafa gefið til kynna að meiri 

líkur séu á stöðugleika og áframhaldandi iðkun ef iðkendur eru drifnir áfram að innri hvatningu 

en ef þeir væru hvatningarlausir eða á vídd ytri hvatningar (Calvo o.fl., 2010; Pelletier, Fortier, 

Vallerand og Brière, 2001). Innri hvatning er þó ekki endilega sjálfgefin hjá iðkendum, 

félagslegir og sálfræðilegir þættir geta komið þar til og þannig aukið líkurnar á að iðkendur 

komist á vídd innri hvatningar (Weinberg og Gould, 2015). Rannsóknir hafa leitt líkur að því 

að leiðtogastíll þjálfara getur skipt sköpum í þessum efnum (Borghi, Borges, Menegassi og 

Rinaldi, 2017), hvort sem það er að hlúa að og rækta innri hvatningu iðkanda eða koma 

iðkanda á aðra hvatningarvídd frá ytri hvatningu eða hvatningarleysi á vídd innri hvatningar 

(Weinberg og Gould, 2015). Af þessu sögðu þá virðist það vera svo að þjálfarinn og hans 

leiðtogastíll skipti miklu máli þegar kemur að hvatningu iðkanda, sem getur svo gefið til kynna 

áform um áframhaldandi iðkun.  
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Gögn frá Handknattleikssambandi Íslands sýna að þjálfaramenntun handknattleiksþjálfara 

hér á landi er ábótavant hvað varðar fjölda þjálfara sem hafa sótt menntun á vegum HSÍ 

(Magnús Kári Jónsson munnleg heimild, 9. maí 2019). Handknattleikssamband Íslands hefur 

sett sér viss stefnumál og sett þau fram í afreksstefnu sinni. Í nýjustu afreksstefnu sinni sem 

samþykkt var á ársþingi HSÍ 2019 hefur sambandið sett sér það markmið að fjöldi iðkenda 

verði 10.000 árið 2024 (Handknattleikssamband Íslands, e.d.b). Þetta er aukning um 3.794 

iðkendur sem verður að teljast verðugt verkefni ef þessu skal náð á næstu fimm árum, en 

mesti fjöldi iðkenda síðastliðin 10 ár voru 8.591 iðkendur (Elías Atlason munnleg heimild, 16. 

Janúar 2019). Það er því á nógu að taka, þjálfaramál og hvernig þjálfarar höfða til iðkenda 

verður að vera eitt þeirra.  

Markmið rannsóknar er því að skoða hvernig iðkendur handknattleiks á Íslandi skynja 

leiðtogahegðun þjálfara síns og hvort sú skynjun á hegðun spái fyrir áform um áframhaldandi 

iðkun í gegnum hvatningu iðkenda. 

Rannsókn af þessu tagi hefur ekki verið framkvæmd hér á landi svo vitað sé til. 

Leiðtogahegðun þjálfara og hvatningarvídd iðkanda hefur verið skoðað en ekki hvað varðar 

iðkun handknattleiksiðkanda og ekki með þessu markmiði eða þessari aðferð. Hjörtur 

Þórisson og Magnús Pálmi Gunnarsson (2017) skoðuðu innri hvatningu knattspyrnuiðkenda 

og hvaða þættir það væru sem gætu haft áhrif á innri hvatningu þeirra. Til þess að skoða 

viðfangsefnið framkvæmdu þeir tvær rannsóknir. Fyrri rannsókn skoðaði innri hvatningu 

knattspyrnuiðkenda og hvort að munur væri á hvatningu eftir því í hvaða deild iðkandi spilaði. 

Rannsókn þeirra gaf til kynna að iðkendur sem spiluðu í efstu deild byggju yfir meiri innri 

hvatningu en aðrir, kvenkynsiðkendur í efstu deild voru hærri á vídd innri hvatningar en 

karlkynsiðkendur sem spiluðu í samsvarandi deild, ekkert samband var hvað varðar aldur 

iðkenda og innri hvatningur. Seinni rannsókn skoðaði iðkendur í íþróttum almennt. Þar 

skoðuðu þeir hvort að samband væri á milli leiðtogahegðun þjálfara og innri hvatningar 

iðkenda. Rannsókn gaf til kynna að þeir iðkendur sem voru háir á vídd innri hvatningar 

skynjuðu leiðtogahegðun þjálfara síns, lýðræðislega, þjálfari legði áherslu á félagslegan 

stuðning, jákvæða endurgjöf og þjálfun og kennslu.  

Rannsóknin kemur til með að nýtast Handknattleikssambandi Íslands og aðildarfélögum í 

sýn sinni hvað þjálfaramál varðar. Einnig má leggja líkur á að rannsóknina megi heimfæra á 

aðrar hópíþróttir hér á landi ásamt því að leggja grunn að frekari rannsóknum á þessu sviði. 
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Niðurstöður munu vonandi gefa vísbendingar um hvernig iðkendur skynja leiðtogahegðun 

þjálfara síns og hvaða leiðtogahegðun sé best til þess fallin að spá fyrir um áframhaldandi 

iðkun í gegnum hvatningarvídd iðkanda. 

Í fræðilegri umfjöllun er farið yfir það efni sem um ræðir. Stiklað er á stóru hvað varðar 

uppruna handknattleiks á Íslandi og stöðu hans í dag hvað varðar iðkendatölur, þjálfaramál 

og þá stefnu sem Handknattleikssamband Íslands hefur sett sér í þessum efnum. Þar á eftir 

verður farið í fræðilegri efni rannsóknar, leiðtogann og leiðtogahegðun þjálfara, hvatningu, 

sjálfræðiskenningu Ryan og Deci og víddir hvatningar, þróun hvatningar og hvaða áhrif 

leiðtogahegðun þjálfara getur haft á hvatningu iðkenda. Í aðferðarfræðikafla verður farið yfir 

aðferðarfræðina sem rannsókn byggir á, framkvæmd, þátttakendur og mælitæki rannsóknar. 

Því næst verða niðurstöður settar fram og þær skoðaðar og bornar saman við fyrri rannsóknir 

í umræðukafla. Að lokum verður fjallað um takmarkanir rannsóknar og hugmyndum að frekari 

rannsóknum velt fram.  
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2 Handknattleikur á Íslandi 

Upphaf handknattleiks á Íslandi má rekja aftur til ársins 1921 en upphafsmaður íþróttarinnar 

á Íslandi var Valdimar Sveinbjörnsson. Hann hafði kynnst íþróttinni í Danmörku þar sem hann 

lagði stund á nám í íþróttakennslu. Á þessum tíma var handknattleikur nýr af nálinni og reglur 

ómótaðar. Valdimar áleit svo að handknattleikur væri góð viðbót við íþróttakennslu hér á 

landi til viðbótar því sem fyrir var, fimleikum og leikfimi. Valdimar hóf því að kynna íþróttina 

fyrir nemendum í Barnaskóla Reykjavíkur, má ætla að það hafi heppnast vel því síðar hóf hann 

að kynna íþróttina víðar á íþróttanámskeiðum sem hann hélt víðsvegar um landið. Árið 1925 

var fyrsti kappleikur handknattleiks á Íslandi haldinn og öttu þar kappi konur á móti körlum 

(Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Um leikinn skrifaði Steindór Björnsson ritstjóri Íþróttablaðsins; 

„Þá var þreyttur handknattleikur. Voru það flokkar karla og kvenna er ljekust á 

og þótti áhorfendum mjög gaman að horfa á leikinn, sem var vel æfður, 

sjerstaklega hjá stúlkunum. Gæti jeg trúað að þessi handknattleikur ætti eftir 

að ryðja sjer til rúms hjer, einkum hjá kvenþjóðinni“ (Steinar J. Lúðvíksson, 

2012, bls 15.) 

Í raun má segja að handknattleikurinn hafi læðst inn í íþróttalíf Íslendinga þar sem iðkun 

fór fram við kennslu íþrótta fyrst um sinn, þá aðallega í MR og Flensborg. Valdimar var þá við 

kennslu í MR og Hallsteinn Hinriksson við Flensborg en hann hafði líkt og Valdimar kynnst 

handknattleik í námi sínu í Danmörk. Auk þess að starfa sem íþróttakennari þjálfaði Hallsteinn 

fimleika hjá FH og í lok fimleikaæfinga var knötturinn tekin fram og spilaður handknattleikur. 

Önnur íþróttafélög fóru þessa leið til að kynna handknattleik til leiks, í lok æfinga annarra 

íþróttagreina var handknattleikur spilaður. Handknattleikur varð fljótt vinsæll meðal iðkenda 

og fór það svo að aðrar íþróttagreinar fóru að hafa áhyggjur af því að handknattleikur tæki 

yfir æfingakvöld íþróttafélaga. Einu félagi þótti svo um að málið var tekið fyrir á stjórnarfundi 

og varð stjórnarsátt um að handknattleikur fengi 15 mínútur af æfingatímanum. Þessar 15 

mínútur teygðust fljótt í 30 mínútur og varð svo úr að handknattleikur fékk sínar séræfingar. 

Fyrstu íþróttafélögin til að bjóða upp á séræfingar fyrir handknattleik voru Valur og Haukar, 

nokkru síðar fylgdi ÍR í kjölfarið. Fyrsti vísir að regluverki hvað varðar handknattleik var árið 

1934 við útgáfu „knattvarpsreglna“ en það var ÍSÍ sem gaf út reglurnar. Það var svo árið 1940 

að fyrsta Íslandsmót í handknattleik var haldið, þar hampaði Valur Íslandsmeistaratitli í 

karlaflokki og Ármann í kvennaflokki. Handknattleikssamband Íslands var svo stofnað 11. júní 
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1957 og ári seinna tók Ísland þátt í sínu fyrsta heimsmeistaramóti (Steinar J. Lúðvíksson, 

2012). 

 

2.1 Iðkendafjöldi  

Handknattleikur átti vissulega eftir að ryðja sér til rúms líkt og Steindór Björnsson hafði spáð 

fyrir um en samfara aðstöðuuppbyggingu á áttunda áratugnum þá fjölgaði þátttakendum 

jafnt og þétt (Steinar J. Lúðvíksson, 2012). Ekki fer mikið fyrir öðrum heimildum varðandi 

iðkendafjölda á upphafsárum handknattleiks. Mikil vinna var þó lögð í útbreiðslu íþróttarinnar 

(Steinar J. Lúðvíkssson, 2012). ÍSÍ hefur haldið utan um iðkendatölur sinna sérsambanda allt 

aftur til ársins 1953 og á tölvutæku formi frá 1994 (Óskar Örn Guðbrandsson, 2013). Auðvelt 

er því að skoða iðkendafjölda sérsambanda í dag og hvernig þróun iðkendafjölda innan 

íþróttar er.  

Mynd 1 sýnir iðkendafjölda í handknattleik árin 2008 – 2018 (Elías Atlason munnleg 

heimild, 16. janúar 2019). Áhugavert er að aukning virðist vera nokkuð stöðug á þessum tíu 

árum að frátöldum árunum  2010 og 2014. Mikil breyting virðist svo vera árið 2018 þar sem 

iðkendafjöldið fer úr 8.591 iðkendum árið 2017 í 6.206 iðkendur árið 2018. Hvað veldur svo 

miklu brottfalli á milli tímabila er erfitt að spá fyrir um en samkvæmt upplýsingum frá ÍSÍ hefur 

þar áhrif að skipt var um skráningarkerfi iðkenda og við það varð til tiltekt í kerfinu. Við þessa 

tiltekt voru iðkendur sem höfðu jafnvel hætt fyrir 2017 hreinsaðir úr kerfinu (Elías Atlason 

munnleg heimild, 17. janúar 2019). Hér er því um raunverulegt brottfall að ræða þó það sé 

ekki endilega á þessum tímapunkti. Þetta var síðar staðfest í samtali við framkvæmdarstjóra 

HSÍ sem gaf þó einnig í skyn að eldri iðkendur hefðu ekki færst á milli kerfa (Róbert Geir 

Gíslason munnleg heimild, 9. maí 2019).  
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Mynd 1. Iðkendafjöldi 2008-2010  

 

Handknattleikssamband Íslands hefur sett sér að markmiði í afreksstefnu sinni sem sett var 

árið 2017 að koma iðkendafjölda í handknattleik í 10.000 iðkendur fyrir árið 2019 

(Handknattleikssamband Íslands, e.d.a). Fækkun iðkenda árin 2017-2018 var því eflaust ekki 

óskastaða fyrir sambandið. Í nýrri afreksstefnu Handknattleikssambandsins sem samþykkt var 

á ársþingi HSÍ 2019 hefur verið lengt í markmiðinu og er nú markmiðið að ná virkum iðkendum 

í handknattleik í 10.000 fyrir árið 2024 (Handknattleikssamband Íslands e.d.b). Samkvæmt 

þeim afreksstefnum sem hér liggja til grundvallar eru helstu tækifæri til útbreiðslu 

íþróttarinnar árangur íslenska karlalandliðsins á stórmótum. Í kjölfar góðs árangurs hafi mikill 

fjöldi barna hafið iðkun á handknattleik (Handknattleikssamband Íslands, e.d.a, e.d.b). Það má 

leggja líkur á að þetta sé á rökum reist þar sem fjöldi iðkenda virðist hækka í kjölfar árangurs 

íslenska karlalandsliðsins. Árið 2008 hreppti íslenska karlalandsliðið til að mynda annað sæti 

á Ólympíuleikunum í Peking, eftir það mátti greina aukningu í iðkendafjölda þar sem 

iðkendafjöldi fór úr 6.451 iðkendum árið 2008 í 7.003 iðkendur 2009. Aftur má greina 

aukningu í iðkendafjölda árið 2011 en árið áður, 2010, hafði íslenska landsliðið hreppt 3. sæti 

á Evrópumótinu. Aukning er þó vart teljanleg, 130 iðkendur. Árið 2012 lenti íslenska 

karlalandsliðið í 5. sæti á Ólympíuleikunum og árið þar á eftir má greina aukningu um 844 

iðkendur. 2014 lenti íslenska karlalandsliðið svo í 5. sæti á Evrópumótinu og jókst þá 
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iðkendafjöldi um 877 iðkendur. Síðan þá hefur gengi íslenska karlalandsliðsins verið brösótt 

en 2016 og 2017 mátti ennþá greina aukningu í iðkendafjölda, allt fram að falli í iðkendafjölda 

árið 2018 (Handknattleikssamband Íslands, e.d.c; Elías Atlason munnleg heimild, 16. janúar 

2019). Það má þó leggja líkur á að aðrar ástæður séu einnig fyrir þessari miklu fækkun á 

nákvæmlega þessum tímapunkti, líkt og áður hefur komið fram, þar sem tiltekt í 

skráningarkerfi fór fram á milli tímabila 2017-2018. Við tiltekt voru hreinsaðir út iðkendur sem 

höfðu hætt fyrir 2017 (Elías Atlason munnleg heimild, 16 janúar; Róbert Geir Gíslason 

munnleg heimild, 9. Maí 2019). Hér er því um raunverulega fækkun iðkenda að ræða þó það 

lægri en nú síðastliðin 10 ár. Gengi íslenska karlalandliðssins er þar af leiðandi ekki það eina 

sem spáir fyrir um aðsókn í iðkun á handknattleik. Ekki fer mikið fyrir því í Afreksstefnu HSÍ í 

hvaða aðgerðir skuli farið til þess að auka iðkendafjölda eða hvernig eigi að fara að því. Aðeins 

er getið til um að það þurfi að grípa til aðgerða á landsbyggðinni. Þar þurfi að bjóða upp á 

opnar æfingar og halda námskeið fyrir þjálfara og dómara og koma upp svæðisbundnum 7. 

og 8. flokks mótum (Handknattleikssamband Íslands, e.d.b). Samkvæmt upplýsingum frá 

Handknattleikssambandi Íslands hefur þetta þegar verið reynt og gefið góða raun, en árið 

2017 var farið á Húsavík. Þar voru opnar æfingar og örnámskeið haldin fyrir dómara og 

þjálfara. Í framhaldi var komið af stað Norðurlandamóti í 7. og 8. flokk sem hefur verið haldið 

þrisvar á keppnistímabili og samkvæmt Handknattleikssambandi Íslands gengið mjög vel 

(Magnús Kári Jónsson munnleg heimild, 9. maí 2019). Ekki liggur fyrir hvaða aðrar aðgerðir 

Handknattleikssamband Íslands hyggur á til aukningar iðkanda.  

 

2.2 Þjálfaramál 

Reglugerð Handknattleikssamband Íslands kveður á um að Fræðslu- og útbreiðslunefnd hafi 

umsjón með og skipuleggi fræðslumál ásamt því að annast menntun handknattleiksþjálfara 

(Handknattleikssamband Íslands, e.d.d). Er það framtíðarsýn Handknattleikssambands Íslands 

að allir þeir er starfa við þjálfun handknattleiks hér á landi hafi menntun þess efnis 

(Handknattleikssamband Íslands, e.d.b). Raunin er þó ekki alveg sú en af þeim 201 þjálfara 

sem voru á þjálfaralista Handknattleikssambands Íslands árið 2018 höfðu 75 þjálfarar sótt 

þjálfaramenntun hjá HSÍ eða 37% (Magnús Kári Jónsson munnleg heimild, 9 maí 2019). Árið 

2016 var staðan sú að 39% þjálfara höfðu sótt þjálfaramenntun hjá HSÍ (Magnús Kári Jónsson 

munnleg heimild, 18. Febrúar 2010). Það má þó ekki líta framhjá því að einhver fjöldi þjálfara 
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kann að hafa lokið íþróttafræði eða íþróttakennaranámi. Handknattleikssamband Íslands 

hefur hins vegar engar tölulegar upplýsingar um þessa einstaklinga.  Sambandið stefnir þó á 

að bæta úr þessu og styrkja gagnagrunn sinn hvað varðar þessar upplýsingar á komandi 

tímabili (Magnús Kári Jónsson munnleg heimild, 9. maí 2019). 

Þjálfaramenntun Handknattleikssambands Íslands er byggð upp samkvæmt stöðlum 

evrópska handknattleikssambandsins; 1. stig, þjálfun barna (6. – 8. flokkur), 2. stig, þjálfun 

unglinga (3 – 5. flokkur), 3. stig, þjálfun meistaraflokks (afreksþjálfun) og 4. stig, EHF 

Mastercoach. Mynd 2 sýnir uppbyggingu þjálfaraskóla Handknattleikssamband íslands. Erfitt 

er að gera sér nákvæmlega grein fyrir því hvað hvert stig felur í sér. Fljótt á litið virðist það 

vera svo að ásamt því að leggja áherslu á líkamlega þjálfun og taktísk atriði þá sé einnig farið 

í andlega þætti iðkandans svo sem þroska og sálfræði  ásamt hlutverki þjálfarans 

(Handknattleikssamband Ísland, e.d.b).  
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Mynd 2. Uppbygging þjálfaraskóla Handknattleikssamband Íslands 
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3 Leiðtoginn 

Árangursrík lið eru byggð upp af sterkum leiðtogum (Sopa og Pomohaci, 2018). Sigur snýst 

ekki alltaf um að hafa bestu leikmennina heldur hvernig þeir leikmenn sem í liði eru ná að 

spila saman. Mikilvægur þáttur þessa tengist leiðtoganum en hann getur skipt sköpum þegar 

á hólminn er komið og pressan á leikmenn er mikil (Cotterill, 2012). Þjálfarinn er því 

mikilvægur leiðtogi íþróttaliða en hann þarf líkt og áhrifaríkir leiðtogar að hafa áhrif á, örva og 

hvetja áfram bæði einstaklinga og lið (Cotterill, 2012).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á forystu og skipta skilgreiningar á hugtakinu tugum 

ef ekki hundruðum. Leiða má líkur á að hugtakið sé breytilegt, háð tíma og rúmi, og því virðist 

erfitt að fastsetja skilgreiningu á því (Rost, 1991). Hogan og Kaiser (2005) skilgreindu hugtakið 

á þann veg að forysta væri getan að byggja upp og viðhalda hóp sem nær árangri umfram 

samkeppnisaðila sína. Vroom og Jago (2007) skilgreindu forystu sem ferli þar sem 

einstaklingar væru hvattir til samvinnu til að ná góðum árangri. Forystu má því skilgreina á 

eftirfarandi hátt: Forysta er ferli þar sem einstaklingur hefur áhrif á hóp einstaklinga til þess 

að ná fram sameiginlegum markmiðum (Northouse, 2012). Af þessum skilgreiningum má sjá 

að: Forysta er ferli; vísar til þess að leiðtogahæfni er ekki persónueinkenni einstaklings, það 

sé eitthvað sem á sér stað í samskiptum milli leiðtoga og fylgjenda hans. Forysta innifelur 

áhrif; vísar til þess hvernig leiðtoginn hefur áhrif á fylgjendur sína. Áhrif er nauðsynlegur 

þáttur leiðtogahæfni. Forysta á sér stað í hópum; Leiðtogahæfni felur í sér að hafa áhrif á hóp 

einstaklinga sem vinna að sameiginlegu markmiði. Hópurinn er grundvöllur leiðtogans því án 

fylgjenda væri engin leiðtogi. Forysta felur í sér sameiginleg markmið; Leiðtogahæfni felur í 

sér að veita sameiginlegum markmiðum athygli. Leiðtoginn beinir orku sinni að þeim 

einstaklingum sem leggja sitt af mörkum við að ná tilgreindu, sameiginlegu markmiði. Áhersla 

er lögð á sameiginleg markmið þar sem það setur leiðtoganum siðferðilegt gildi og dregur úr 

þeim möguleika að hann beiti fylgjendur sína þvingunum (Northouse, 2012). Forysta er því 

ekki staða, það er ferli sem verður til með samspili leiðtoga, fylgjenda og aðstæðna sem hafa 

áhrif á hvort annað og leiðir til þess að forysta verður til (Hughes, Ginnett og Gurphy, 2005).   
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3.1 Leiðtoginn í íþróttum 

Þegar kemur að stjórnun mannauðs þá skipta leiðtogahæfileikar miklu máli. Þetta á ekki síður 

við í íþróttum þar sem leiðtogahæfileikar hafa verið talin ein helsta ástæða árangurs eða 

misbrests hjá íþróttamönnum og íþróttaliðum (Cotterill, 2012; Pyun, Kwon, Koh og Wang, 

2010).  Riemer (2007) skilgreindi leiðtogahæfilega í íþróttum sem hegðunarferli sem notað er 

til að auka árangur og ánægju íþróttamanna. Þó að þetta sé útbreiddasta skilgreiningin sem 

notuð er í dag á leiðtogahæfileikum í íþróttum (Vella, Oades og Crowe, 2010), þá nægir hún 

ekki ein og sér. Leiðtogahæfileikar í íþróttum vísar til ferlisins að stjórna liði eða hóp með fullu 

trausti, taka ákvarðanir, koma á félagslegum samskiptum, gefa endurgjöf og hvetja eða hafa 

áhrif á íþróttamenn til að sinna verkefnum sínum af eldmóð og fullnægjandi hátt til þess að 

ná markmiðum sínum eða liðsins (Pyun, Kwon, Koh og Wang, 2010; Weinberg og Gould, 

2015).  Þjálfarar sem eru góðir leiðtogar veita iðkendum sýn á sameiginleg markmið, leiðsögn 

og hvatningu, ásamt því að veita iðkendum stuðning í að umbreyta sýn í raunveruleika.  

Þjálfarar leitast eftir því að tryggja að hver og einn iðkandi uppfylli markmið sín og tryggir að 

markmið iðkanda falli að markmiðum liðsins. Þjálfari sem er góður leiðtogi kemur einnig að 

líkamlegri uppbyggingu og þjálfun iðkanda (Hatamleh, Al-Ruz og Hindawi, 2009; Weinberg og 

Gould, 2015). 

Leiðtogahæfileikar þjálfara geta haft áhrif á iðkun, getu iðkenda að aðlagast liðsheild (Bird, 

1977), frammistöðu liðs (Bird, 1977; Weinberg og Gould, 2015), ánægju (Khalaj, Khabiri og 

Sajjadi, 2011; Pilus og Saadan, 2009; Weinberg og Gould, 2015) , samheldni (Light Shields, 

Gardner, Light Bredemeier og Bostro, 1997; Vincer og Loughead, 2010; Weinberg og Gould, 

2015) og innri hvatningu (Weinberg og Gould, 2015). Það er því svo að þjálfarar gegna mjög 

mikilvægu hlutverki þar sem þeir geta búið svo um að iðkendur hámarki möguleika sína. 

Ásamt því að bæta líkamlegt ástand iðkenda og tæknilega getu þá þurfa þjálfarar einnig að 

huga að sálfélagslegri hlið iðkenda svo þeir skili sínu besta við þjálfun og í keppni. Til þess að 

ná að framkvæma þetta þurfa þjálfarar að skilja þarfir iðkenda, hvað það er sem hvetur þá 

áfram og kunna að beita viðeigandi þjálfunaraðferðum (Weinberg og Gould, 2015). Þjálfun er 

því ekki staðlað fyrirbæri heldur er það margbreytilegt og flókið starf (Cushion, Armour og 

Jones, 2006). Þjálfun er félagslegt samskiptaferli sem gefur til kynna að leiðtogahæfni þjálfara 

krefst mannlegrar færni í stað fyrirskipaðrar hegðunar (Vella, Oades og Crowe, 2010).  
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4 Fjölvíddarlíkan um leiðtogahæfni 

Leiðtogahegðun þjálfara getur eins og áður sagði haft áhrif á iðkendur í íþróttum og þá 

útkomu sem verður. Samkvæmt fjölvíddarlíkani um leiðtogahæfni, sem sjá má á mynd 3, getur 

leiðtogahegðun haft áhrif á árangur liðs og ánægju iðkenda (Andrew, 2009). Leiðtogahegðun 

og árangur leiðtoga getur þó verið háð eiginleikum iðkenda og þeim aðstæðum sem í 

umhverfinu eru (Weinberg og Gould, 2015). Forsenda fjölvíddarlíkans um leiðtogahæfni er að 

árangur liðs og ánægja meðlima sé háð tveimur klösum. Fyrri klasinn samanstendur af þremur 

undanförum; aðstæðum, eiginleikum leiðtoga og  eiginleikum iðkenda. Þessir undanfarar 

leiða svo af sér þrjár tegundir leiðtogahegðunar; nauðsynlega leiðtogahegðun (e. required 

leadership), raunverulega eða skynjaða leiðtogahegðun (e. perceived leadership) og 

ákjósanlega leiðtogahegðun (e. preferred leadership) (Vaughan, 2015, Weinberg og Gould, 

2015).   

 

Mynd 3. Fjölvíddarlíkan um leiðtogahæfni 

 

Undanfarar fjölvíddarlíkansins, aðstæður, leiðtoginn og iðkendur hefur áhrif á þá 

leiðtogahegðun sem verður til staðar af hendi þess sem með forystuna fer (Andrew, 2009, 

Vaughan, 2015, Weinberg og Gould, 2015). Aðstæður vísa til dæmis til markmiða félags, 

formgerðar, félagslegra venja, verkefna hópsins, reglugerða, tækni og uppbyggingu liðs 

(Andrew, 2009). Eiginleikar leiðtogans vísa til dæmis til persónuleika þjálfara, hæfni hans og 
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reynslu (Andrew, 2009, Vaughan, 2015). Eiginleikar iðkenda vísa svo til dæmis til aldurs, kyns, 

reynslu, hæfni, getu og persónuleika (Andrew, 2009, Vaughan, 2015).  

Nauðsynleg leiðtogahegðun er samkvæmt líkaninu afleiðing aðstæðna og eiginleika 

iðkenda. Aðstæðum fylgja kröfur, kröfur sem íþróttafélag, samfélag og félagsleg norm setja, 

leiðtoginn þarf að taka tillit til þessa og leiðir það af sér nauðsynlega leiðtogahegðun (Andrew, 

2009). Leiðtoganum er til dæmis gert að haga sér á ákveðinn hátt í samskiptum við iðkendur, 

foreldra og aðra sem viðkoma félagi (Weinberg og Gould, 2015). Hvað varðar eiginleika 

iðkenda  þá getur það verið svo að iðkendur skorti jafnvel gáfur, getu, reynslu og skapgerð til 

þess að taka réttar ákvarðanir í þeim aðstæðum sem þeir eru í. Leiðtoginn þarf að taka 

ákvarðanir í þeim aðstæðum og fellur það undir nauðsynlega leiðtogahegðun. Skynjuð 

leiðtogahegðun er einfaldlega sú hegðun sem leiðtogi sýnir af sér líkt og halda uppi aga eða 

sýna nærgætni. Eiginleikar leiðtoga, persónuleiki, hæfni og reynsla, hafa áhrif á þessa hegðun 

(Andrew, 2009; Weinberg og Gould, 2015). Talið er að skynjuð leiðtogahegðun litist einnig af 

því sem iðkendur og aðstæður kjósa að því marki að leiðtoginn hagar hegðun sinni alltaf að 

vissu marki af því sem hann skynjar í kringum sig (Weinberg og Gould, 2015). Ákjósanleg 

leiðtogahegðun er samkvæmt líkaninu einnig afleiðing aðstæðna og eiginleika iðkenda  

(Andrew, 2009; Vaughan, 2015; Weinberg og Gould, 2015). Iðkendur kjósa vissa 

leiðtogahegðun umfram aðra. Persónulegir eiginleikar iðkenda  líkt og aldur, kyn og reynsla 

hafa áhrif á hvers konar leiðtogahegðun iðkendur kjósa sér. Sama á við um aðstæður en 

félagasamtök hafa yfirleitt vissar óskir um þá hegðun sem leiðtogi hefur frammi (Weinberg og 

Gould, 2015).  

Aðalforsenda fjölvíddarlíkansins er sú að frammistaða liðs og ánægja meðlima er háð 

nauðsynlegri leiðtogahegðun, skynjuð leiðtogahegðun og ákjósanlegri leiðtogahegðun 

(Andrew, 2009) og mestar líkur eru á jákvæðri útkomu ef þær eru í samræmi hver við aðra 

(Riemer, 2007; Vaughan, 2015; Weinberg og Gould, 2015). Ef svo er þá eru meiri líkur á aukinni 

frammistöðu liðs og ánægju meðal iðkanda. Ef samræmi er ekki til staðar er frammistöðu og 

ánægju ógnað (Andrew, 2009). Horne og Carron, Riemer og Chelladurai og Weiss og Friedrichs 

(eins og vísað er til í Vaughan, 2015) hafa með rannsóknum sínum sýnt fram á að tengsl eru á 

milli þeirra afleiðingarþátta sem settir eru fram í fjölvíddarlíkaninu um leiðtogahæfni, það er 

ánægju, frammistöðu og þeirra fimm vídda sem  koma fram í leiðtogakvarðanum fyrir íþróttir. 
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5 Leiðtogakvarði fyrir íþróttir 

Leiðtogakvarði fyrir íþróttir (e. the leadership scale for sport) var þróaður af Chelladurai og 

Saleh, svo hægt væri að mæla það sem sett er fram í fjölvíddarlíkani um leiðtogahæfni 

(Vaughan, 2015). Flestar rannsóknir er snúa að fjölvíddarlíkaninu um leiðtogahæfni hafa 

notast við leiðtogakvarðann fyrir íþróttir (Riemer, 2007). Til að leiðtogakvarðinn fyrir íþróttir 

mæli það sem að fjöldvíddarlíkanið um leiðtogahæfni setur fram þarf að mæla allar þrjár 

tegundir leiðtogahæfni sem líkanið segir til um, nauðsynlega leiðtogahæfni, skynjaða 

leiðtogahæfni og ákjósanlega leiðtogahæfni. Sömu atriði eru notuð fyrir mælingar á hverri 

tegund leiðtogahæfni með mismunandi forskeytum. Til þess að mæla nauðsynlega 

leiðtogahæfni er skeytt fyrir framan fullyrðingar mælitækis „þjálfari ætti...“, fyrir ákjósanlega 

leiðtogahæfni er „ég kýs að þjálfari...“ skeytt fyrir framan fullyrðingar og að lokum til þess að 

mæla skynjaða leiðtogahæfni þá ætti forskeytið að vera „þjálfari minn...“ (Chelladurai og 

Saleh, 1980). Það er þó ekki svo að þær rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið með 

leiðtogakvarðanum fyrir íþróttir skoði alla þessa þætti. Meirihluti rannsókna sem fjalla um 

leiðtogahæfni hafa skoðað samband ákjósanlegrar leiðtogahæfni og þeirra undanfara eða 

eiginleika sem hafa áhrif á það val (Riemer, 2007). Auk þessa má nota leiðtogakvarðann fyrir 

íþróttir sem verkfæri fyrir þjálfara að meta eigin leiðtogahegðun (Weinberg og Gould, 2015). 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða upplifun iðkenda eða skynjaða leiðtogahæfni 

þjálfara. 

Leiðtogakvarðinn fyrir íþróttir inniheldur fimm víddir sem mæla og spá fyrir um 

leiðtogahegðun, þessar víddir eru; þjálfun og kennsla (e. training and instruction) sem er í 

beinum tengslum við hópinn, lýðræðisleg hegðun (e. democratic behavior) og alræðisleg 

hegðun (e. autocratic behavior) sem eru þættir sem falla undir ákvörðunarstíl þjálfara og að 

lokum félagslegur stuðningur (e. social support) og jákvæð endurgjöf (e. positive feedback) 

sem falla undir hvatningalega þætti (Chelladurai og Saleh, 1980; Vaughan, 2015).   

Þjálfun og kennsla endurspegla eitt mikilvægasta hlutverk þjálfarans (Chelladurai og Saleh, 

1980) og vísar til þeirrar hegðunar þjálfara að byggja upp og bæta árangur iðkanda með því 

að leggja áherslu á og aðstoða iðkanda við þjálfun sína, þroska sértæka hæfileika svo 

hámarksárangri sé náð. Veita taktíska leiðsögn og kenna aðferðir íþróttarinnar. Þar að auki 

þarf þjálfari að útlista tengsl á milli iðkanda, samhæfa athafnir liðsfélaga og stjórna virkni 

hópsins (Chelladurai og Saleh, 1980; Vaughan, 2015; Weinberg og Gould, 2015).  
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Lýðræðisleg hegðun endurspeglar að hve miklu leyti þjálfari innvinklar og hvetur iðkendur 

í ákvörðunartöku (Chelladurai og Saleh, 1980; Vaughan, 2015; Weinberg og Gould, 2015). 

Þessar ákvarðanir gætu tengst þeim markmiðum sem hópurinn setur sér og/eða hvernig 

þessum markmiðum sé viðhaldið (Chelladurai og Saleh, 1980). Lýðræðislega sinnaður þjálfari 

hvetur iðkendur til þess að taka þátt í ákvarðanatöku um sameiginleg markmið, 

æfingaraðferðir og leikkerfi (Weinberg og Gould, 2015).  

Alræðisleg hegðun endurspeglar að hve miklu leyti þjálfari leggur áherslu á stjórnunarlega 

yfirburði sína yfir iðkendum (Chelladurai og Saleh, 1980; Weinberg og Gould, 2015). 

Alræðislega sinnaður þjálfari tekur ákvarðanir sjálfur án þess að bera þær undir iðkendur og 

virðir þeirra álit að vettugi (Weinberg og Gould, 2015). Þegar þessi hegðun er til staðar má 

búast við því að þjálfari krefjist þess að iðkendur fari eftir því sem hann fer fram á í einu og 

öllu (Chelladurai og Saleh, 1980). 

Félagslegur stuðningur endurspeglar að hve miklu leyti þjálfari tekur þátt í að fullnægja 

félagslegum þörfum iðkenda (Chelladurai og Saleh, 1980), leggur áherslu á samskipti milli 

meðlima, jákvætt andrúmsloft og velferð (Vaughan, 2015). Hegðun og atferli þjálfara getur 

eitt og sér fullnægt þessum þörfum eða það umhverfi sem þjálfari hefur skapað og gerir að 

verkum að iðkendur fullnægi sínum félagslegu þörfum sameiginlega sín á milli (Chelladurai og 

Saleh, 1980). Félagslegur stuðningur er veittur óháð frammistöðu iðkenda og er ekki endilega 

tengdur íþróttasviðinu (Chelladurai og Saleh, 1980; Weinberg og Gould, 2015).  

Jákvæð endurgjöf endurspeglar að hve miklu leyti þjálfari hrósar eða verðlaunar iðkendum 

fyrir góða frammistöðu (Weinberg og Gould, 2015). Flestir íþróttaleikir fela það í sér að 

einungis annað liðið ber sigur úr bítum. Iðkendur geta gefið allt sem þeir eiga í leikinn og skilað 

hámarksárangri en þrátt fyrir það tapað, auk þess eru stöður í hópíþróttum sem fer lítið fyrir. 

Það er því mikilvægt að þjálfarar sýni viðurkenningu og hrósi iðkendum fyrir frammistöðu sína 

og framlag (Chelladurai og Saleh, 1980). Jákvæð endurgjöf frá þjálfara skiptir sköpum í að 

viðhalda hvata hjá iðkendum (Oldham, 1976). Munurinn á félagslegum stuðningi og jákvæðri 

endurgjöf er sú að félagslegur stuðningur er veittur án tillits til frammistöðu leikmanns á 

meðan jákvæð endurgjöf er háð frammistöðu og tengist íþróttasviðinu (Chelladurai, 1984; 

Weinberg og Gould, 2015).  

Leiðtogahegðun þjálfara getur haft áhrif á ánægju, samheldni, frammistöðu og hvatningu 

iðkenda og íþróttaliða (Weinberg og Gould, 2015). Sömu þættir geta svo sagt til um 
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áframhaldi iðkun hjá einstaklingum. Í rannókn Salguero, Gonzales-Boto, Tuero og Marques 

(2003) kom meðal annars fram að ástæður þess að iðkendur hættu iðkun í grein sinni voru 

meðal annars; að þeir höfðu annað að gera, þeir töldu sig ekki nógu góða, þeim fannst ekki 

nógu gaman, ekki nógu spennandi, þeim líkaði ekki við þrýsting sem settur var á þá, þeim 

líkaði ekki við þjálfarann, of lítil liðsheild, frammistaða og hæfileikar uxu ekki, þrek og þol var 

ekki til staðar, þeim fannst þeir ekki skipta máli og öðluðust ekki viðurkenningu . Allt eru þetta 

þættir sem tengjast ánægju, samheldni, frammistöðu og hvatningu.  

Rannsóknir sem hafa skoðað skynjaða leiðtogahegðun þjálfara hafa lagt líkur á að 

leiðtogahegðun þjálfara sem leggur áherslu á þjálfun og kennslu, jákvæða endurgjöf, 

félagslegan stuðning og lýðræðislega hegðun leiði af sér samheldni (Westre og Weiss, 1991),  

ánægðari iðkendur (A Ignacio Iii, Montecalbo-Ignacio og Cardenas, 2017) sem og iðkendur 

sem eru ánægðir með eigin frammistöðu (Moen, Høigaard og Peters, 2014). Aðrar rannsóknir 

hafa sýnt svipaðar niðurstöður en Keshtan, Ramzaninezhad, Kordshooli og Panahi (2010) 

lögðu líkur á að jákvætt samband væri á milli leiðtogahegðun þjálfara sem legði áherslu á 

þjálfun og kennslu og félagslegan stuðning og samheldni. Hvað varðar árangur þá skoðuðu 

Westre og Weiss (1991) einnig mat iðkenda á eigin frammistöðu sem og liðs. Rannsókn þeirra 

leiddi í ljós að þeir iðkendur sem mátu frammistöðu árangursríka upplifðu leiðtogahegðun 

þjálfara svo að hann legði áherslu á lýðræðislega hegðun og jákvæða endurgjöf. Rannsókn 

Keshtan, Ramzaninezhad, Kordshooli og Panahi (2010) skoðaði einnig árangur og leiddi þeirra 

rannsókn líkur á að samband væri á milli árangurs og leiðtogahegðunar þjálfara. Iðkendur 

árangursríkar liða skynjuðu leiðtogahegðun þjálfara síns svo að þjálfari legði áherslu á þjálfun 

og kennslu og félagslegan stuðning.  

Þegar einkenni iðkenda svo sem aldur og kyn hafa verið skoðuð þá er meira lagt upp úr því 

að skoða hvað iðkendur kjósa fremur en hvað þeir skynja. Riemer og Toon (2001) lögðu til 

dæmis líkur á iðkendur með minni getu kusu frekar þjálfara sem legði áherslu á jákvæða 

endurgjöf. Fyrri rannsóknir (Terry og Howe, 1984,) á því hvort að kyn stjórni fyrir um hvaða 

leiðtogahegðun er ákjósanlegust að mati iðkenda hafa lagt líkur á ekki sé teljanlegur munur 

þar á. Pyun, Kwon, Koh og Wang (2010), skoðuðu hins vegar skynjun iðkenda á 

leiðtogahegðun þjálfara eftir kyni. Rannsókn þeirra gaf ekki til kynna að munur væri á skynjun 

iðkenda á leiðtogahegðun miðað við kyn iðkenda.  
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6 Hvatning 

„To be motivated means to be motivated to do something“ 

Ryan og Deci (2000a) 

Í sinni einföldustu mynd mætti skilgreina hvatningu á þá vegu sem hér er nefnd að ofan. 

Þannig að þeir sem sækjast eftir að taka þátt eru þeir sem eru hvattir áfram og þá eru þeir 

sem ekki sækjast eftir að taka þátt hvatningarlausir (Ryan og Deci 2000a). Kannski er ferlið 

ekki alveg svo einfalt og hafa aðrar skilgreiningar farið dýpra hvað varðar skilgreiningar á 

hvatningu. Touré‐Tillery og Fishback (2014) lýsa hvatningu sem sálfræðilegu afli sem hvetur 

til athafna. Hvatning hefur einnig verið tengd þremur sálfræðilegum þáttum, örvun (e. 

arousal), stefnu (e. direction) og ákefð (e. intensity). Örvun er sá þáttur sem er tengdur 

þörfinni og þránni eftir því sem er ófullnægt eða undir væntingum einstaklings. Misræmið 

milli þess sem er og þess sem er óskað ýtir undir og örvar einstakling til athafna. Stefnan er 

svo sett með persónulegum markmiðum. Að lokum er það svo ákefðin sem stýrir því hversu 

mikið einstaklingur er tilbúin að leggja á sig til að ná markmiðum sínum. Þessir sálfræðilegu 

þættir hvatningar leiða svo af sér eftirfarandi þætti, athygli (e. attention), framlag (e. effort), 

stöðugleika (e. persistance) og tækni (e. task strategy) sem að lokum leiðir af sér árangur. 

Hvatning er þar af leiðandi samsetning innri ferla sem eru ímyndarlega uppbyggðir, flókið ferli 

sem felur í sér margskonar persónubundna hegðun þar sem einstaklingar hafa ólíkar þarfir og 

langanir. Ferlið er auk þess háð markmiðum, en markmið eru mikilvæg þegar kemur að athöfn 

og athygli, þar sem mikilvægi og erfiðleikar markmiðasetningar eru nátengd hvatningarstyrk 

einstaklings. Markmið eru þar af leiðandi mikilvægur þáttur er kemur að hvatningu (Borman, 

Ilgen, Klimoski og Weiner, 2003). Hvatning er þar af leiðandi mikilvægur þáttur til þess að ná 

árangri.  

 

6.1 Sjálfræðiskenningin  

Sjálfræðiskenningin  hefur lengi vel verið notuð til þess að skoða tenginguna á milli hvatningar 

og frammistöðu. Með góðu móti hefur henni verið beitt á hinum ýmsu sviðum, svo sem á 

sviðum atvinnumála (Baard, Deci og Ryan, 2004; Deci, Olafsen og Ryan, 2017), 

foreldrarannsókna (Deci o.fl., 2017; Fenner, Howie, Straker og Hagger, 2016; Garn, Matthews 

og Jolly, 2010), menntunar (Deci o.fl., 2017; Garn o.fl., 2010; Roth, Assor, Kanat-Maymon og 
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Kaplan, 2007), heilbrigðisrannsókna (Deci o.fl., 2017; Fenner o.fl., 2016; Williams, Rodin, 

Ryan, Grolnick og Deci, 1998), íþrótta (Calvo o.fl., 2010; Deci o.fl., 2017; Pelletier o.fl., 1995), 

hreyfingar (Deci o.fl., 2017; Slovinec D'Angelo, Pelletier, Reid og Huta, 2014) og geðmeðferða 

(Deci o.fl., 2017; Legate, Ryan og Rogge, 2017; Silva o.fl., 2008). 

Sjálfræðiskenningin vísar til þess að allir hafi þrjár grunnþarfir sem þarf að fullnægja í hinu 

félagslega samhengi. Þessar þarfir eru; sjálfræði, tengsl og hæfni. Sjálfræði vísar til þess að 

einstaklingur finni til sjálfræðis að framkvæma athöfn, að hann hafi vilja og framkvæmi 

hegðun á þann veg sem best fellur að hans sjálfi (Deci og Ryan, 2000). Dæmi um sjálfræði er 

til dæmis þegar leikmaður er óhræddur og hefur unun af því að ákveða hvaða kerfi skuli spila, 

hvort og þá hvernig skot skal taka og þegar hann fær á tilfinninguna að hann sé með örlög 

leiksins í höndum sér (Weinberg og Gould, 2015). Önnur þörf er að geta myndað tengsl við 

aðra sem taka þátt. Dæmi um tengsl eru þegar leikmaður elskar að vera partur af liðinu 

(Weinberg og Gould, 2015). Að lokum er það að finna til hæfni er kemur að athöfn, að 

leikmaður finni til sín á vellinum, að honum finnist hann vera að gera góða hluti (Weinberg og 

Gould, 2015). Fræðimenn og kenningar styðja sjónarmið sjálfræðiskenningarinnar að 

einstaklingar sem upplifa meiri ánægju af þessum þremur grundvallarþörfum eiga auðveldara 

með að temja sér sjálfræða hvatningu (Deci og Ryan, 2000). Aðalútgangspunktur 

sjálfræðiskenningarinnar er munurinn sem hún gerir á sjálfræðri hvatningu (e. autonomous 

motivation) og stýrðri hvatningu (e. controlled motivation).  Sjálfræð hvatning felur í sér að 

einstaklingi finnst hann sjálfur vera stjórnandi athafna sinna, hann framkvæmir athafnir af 

eigin vilja og upplifir að hann hafi val. Stýrð hvatning aftur á móti felur í sér að einstaklingur 

er ekki að fullu stjórnandi athafna sinna, hann framkvæmir vegna þrýstings, honum finnst 

hann neyddur til þess að hugsa og haga sér á ákveðinn hátt (Gagné og Deci, 2005). Hvernig 

þessum grunnþörfunum sjálfræði, tengslum og hæfni er uppfyllt leiðir til samfellu hvatningar 

frá hvatningarleysi, að ytri hvatningu og að lokum að innri hvatningu (Weinberg og Gould, 

2015).   

Þróun hvatningar er sett upp sem samfella líkt og mynd 4 sýnir, það er þó ekki endilega svo 

að ferli ytri hvatningar sé ávallt samfella, einstaklingur þarf ekki að fara í gegnum hvert og eitt 

stig ytri hvatningar til þess að þróun verði. Einstaklingur getur tileinkað sér atferli nýrrar víddar 

án þess að fara í gegnum hverja og eina vídd á leið sinni í þeirri þróun. Einstaklingur getur 

upplifað athöfn í gegnum ytri stjórnun, sem er hluti af ytri hvatningu og ef einstaklingur 



 

28 
 

upplifir ytri stjórnun ekki of ráðandi getur það leitt til þess að einstaklingur upplifir innri áhuga 

sem leiðir af sér breytingum á áhugahvöt. Að sama skapi getur breyting á áhugahvöt orðið á 

hinn veginn líka. Einstaklingur getur hafa samsvarað sig því gildi sem hærri áhugahvöt gefur, 

stjórnandi aðstæður geta hins vegar orðið til þess að hann missi það gildi og færist þá neðar í 

vídd. Þetta getur til dæmis orsakast af því að einstaklingur upplifir leiðtogahegðun þjálfara of 

ráðandi eða alræðislega (Ryan og Deci, 2000a). 

 

 

Mynd 4. Þróun hvatningar  

 

Rannsóknir hafa verið gerðar á því hvað veldur brottfalli úr íþróttum og þá nánar tiltekið 

hvaða hvatningarvídd stjórni fyrir um brottfall. Þessar rannsóknir hafa leitt líkur á að þeir 

iðkendur sem hverfa frá iðkun eru háir víddum hvatningarleysis (Calvo o.fl., 2010; Sarrazin, 

Vallerand, Guillet, Pelletier og Cury, 2002), ytri hvatningar (Ryska, Hohensee, Cooley og Jones, 

2002), ytri stjórnunar (Calvo o.fl., 2010), ómeðvitaðri stjórnunar (Calvo o.fl., 2010) og lágir á 

vídd innri hvatningar (Sarrazin o.fl., 2002). Á hinn bóginn hafa rannsóknir leitt líkur á að þeir 

iðkendur sem halda áfram iðkun sinni séu líklegri til að þess að vera drifnir áfram af innri 

hvatningu (Ryska o.fl., 2002). Af þessu má því draga þá ályktun að hvatningarvídd iðkanda í 

íþróttum skiptir máli. Það sem einnig þarf að huga að í þessu samhengi er hvað sé hægt að 

gera til þess að auka hvatningu iðkenda og mögulega draga úr brottfalli.  

 

6.2 Innri hvatning  

Innri hvatning er efsta stig sjálfræðis og vísar til þess að einstaklingur framkvæmir athöfn af 

eðlislægri ánægju fremur en vegna þess sem athöfn kann að leiða af sér, hvatningin liggur í 

athöfninni sjálfri. Þegar einstaklingur býr yfir innri hvatningu tekur hann þátt á sjálfviljugan 

hátt, af fúsum vilja óháð efnislegum ávinningi eða utanaðkomandi þvinganna (Deci o.fl., 2017; 

Ryan og Deci, 2000a). Innri hvatning felur í sér að einstaklingur framkvæmir athöfn og leggur 
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meira á sig ánægjunnar, fullnægingarinnar og örvuninnar vegna (Vallerand o.fl., 1992).  

Iðkandi sem fer á æfingu og tekur fullan þátt einfaldlega vegna þeirrar ánægju sem það veitir 

honum er drifin áfram af innri hvatningu.  

Þrátt fyrir að innri hvatning sé efsta stig sjálfræðis og þar af leiðandi mikilvæg vídd 

hvatningar þá er það í raun svo að einstaklingar eru oftast ekki hvattir áfram af innri hvatningu. 

Þetta á sérstaklega við er einstaklingar fara frá því að vera börn þar sem frelsi þeirra til þess 

að vera trú sínu sjálfi skerðist með þeim félagslegu kröfum sem verða til af samfélaginu og 

þeim hlutverkum sem þeim er gert að sýna ábyrgð gagnvart þó óáhugaverð séu (Ryan og Deci 

2000a).  

Rannsóknir hafa lagt líkur á að þeir iðkendur sem eru hvattir áfram af innri hvatningu séu 

líklegri til áframhaldandi iðkunar á íþrótt (Pelletier o.fl., 2001; Ryska o.fl., 2002). Því er 

eftirfarandi tilgáta sett fram: 

Tilgáta 1: Jákvæð tengsl séu á milli innri hvatningar og áforma um áframhaldandi 

iðkun.  

 

6.3 Ytri hvatning  

Ytri hvatning vísar til þess þegar einstaklingur framkvæmir athöfn vegna utanaðkomandi 

þrýstings eða útkomunnar vegna og er því andstæða innri hvatningar. Einstaklingur 

framkvæmir ekki vegna ánægjunnar sem athöfn kann að veita honum heldur vegna verðlauna 

sem kunna að koma í kjölfarið, vegna þrýstings frá utanaðkomandi aðilum, kvíða eða öðru 

slíku (Ryan og Deci, 2000b). Einstaklingur sem er drifin áfram af ytri hvatningu framkvæmir 

athöfn án áhuga, af gremju og mótstöðu eða af vilja sem stýrist af utanaðkomandi virði (Ryan 

og Deci, 2000a). Iðkandi sem drifin er áfram af ytri hvatningu mætir á æfingu til dæmis vegna 

þrýstings frá foreldrum eða annarra utanaðkomandi aðila, vegna afleiðinga sem það getur 

haft í för með sér að mæta ekki, eða einfaldlega vegna þess að viðkomandi álítur að iðkun geti 

haft gildi fyrir sig þegar fram í sækir svo sem peningalegt gildi eða annað slíkt. 

Sjálfræðiskenningin leggur til að sjálfræði ytri hvatningar geti verið mismikið. Því er greint 

á milli fjögurra mismunandi flokka ytri hvatningar, þar sem sjálfræði hækkar og færist fjær 

hvatningarleysi að innri hvatningu. Að sama skapi getur það farið á hinn veginn frá ytri 

hvatningu í átt að hvatningarleysi (Ryan og Deci, 2000a; Ryan og Deci, 2000b). Þessir flokkar 
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eru: Samþætt stjórnun (e. integrated regulation) sem stendur næst innri hvatningu. Samþætt 

stjórnun vísar til þess að einstaklingur framkvæmir athöfn af fúsum og frjálsum vilja og er 

athöfn í takt við sjálfsmynd hans. Þar sem athöfn er mátuð við sjálfsmynd einstaklings og 

framkvæmd til þess að ná vissri niðurstöðu fremur en ánægjunnar vegna, telst hún til ytri 

hvatningar (Pelletier o.fl., 1995; Ryan og Deci 2000b). Á eftir samþættri stjórnun er samsömuð 

stjórnun (e. identified regulation). Samsömuð stjórnun á við um meðvitað mat á hegðun, 

einstaklingur lítur á athöfn sem mikilvæga fyrir sig persónulega. Athöfn er sjálfstætt ákvörðuð 

og stjórnast af innbyrðis hvöt en er enn framkvæmd af utanaðkomandi ástæðum. Ástæða 

þess að einstaklingur finnur til hvatningar er stjórnað af því að hann telur að framkvæmd 

athafnar komi sér vel (Pelletier o.fl., 1995; Ryan og Deci 2000b). Iðkandi tekur þátt ekki vegna 

þess að æfingar veita honum ánægju heldur sér hann fram á að iðkun gæti mögulega komið 

sér vel í framtíðinni. Því næst er ómeðvituð stjórnun (e. introjected regulation) sem vísar til 

þess þegar ytri hvati hefur verið innfærður svo að raunverulegur ytri þrýstingur þarf ekki að 

vera til staðar til að hvetja til athafna. Þess í stað er hegðun styrkt með innri þrýsting svo sem 

sektarkennd eða kvíða. Iðkendur sem taka þátt í íþróttum vegna innri þrýstings gera svo til að 

viðhalda ákveðnu útliti eða til þess að viðhalda ákveðnu stolti. Dæmigert form af ómeðvitaðri 

stjórnun er sjálfsálitstengt, þar sem hvati einstaklings er að sýna getu sína til þess að viðhalda 

gildi sínu. Þó svo að hvati sé innra með einstaklingnum en ekki vegna utanaðkomandi afla þá 

er örsök hvatningar ekki hluti af þeirra innra sjálfi (Pelletier o.fl., 1995; Ryan og Deci 2000b). 

Fjórði og síðasti flokkurinn sem fjærst er innri hvatningu og næst hvatningarleysi er ytri 

stjórnun (e. external regulation) en ytri stjórnun vísar til þess þegar hegðun er að fullu stjórnað 

af ytri öflun svo sem efnislegum verðlaunum eða þvingunum frá öðrum. Iðkendur sem taka 

þátt til þess eins að fá lof frá þjálfaranum, verðlaun eða vegna utanaðkomandi pressu frá til 

dæmis foreldrum eru hvattir áfram af ytri stjórnun. Íþrótt er iðkuð verðlaunanna vegna eða 

til að forðast neikvæðar afleiðingar eins og refsingu eða þrýsting frá foreldrum en ekki 

ánægjunnar vegna (Pelletier o.fl., 1995; Ryan og Deci 2000b). Þær athafnir sem drifnar eru 

áfram af ytri hvatningu eru í eðli sínu óáhugaverðar og því framkvæmdar af einhvers konar 

utanaðkomandi stjórn. Til þess að einstaklingar hafi vilja til þess að framkvæma þessar 

athafnir skiptir máli að þær séu metnar af einstaklingum sem skipta einstakling máli og 

viðkomandi finnur tengingu við, hvort sem það eru fjölskyldumeðlimir, jafningjahópurinn eða 

þjálfari. Þetta þýðir að til þess að einstaklingur tileinki sér athöfn þarf hann að finna til 

tengingar og að hann tilheyri stærra samhengi, hann þarf að upplifa tilfinningatengsl. Annað 
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sem þarf einnig að koma til er hæfni, að einstaklingur sem drifin er áfram af ytri hvatningu 

finni til hæfni, að athöfn sé áhrifarík og gagnleg (Ryan og Deci, 2000a). Til þess að setja þetta 

í samhengi þá þarf íþróttaiðkandi sem drifin er áfram af ytri hvatningu að finna til þess að 

hann sé metinn og að hann hafi hæfni til þess að framkvæma athöfn.  Ef ekki þá er líklegt að 

hann færist fjær innri hvatningu, neðar hvað varðar ytri hvatningu sem gæti endað í 

hvatningarleysi og síðar brottfalli úr íþrótt. Það er því mikilvægt að einstaklingur fái viðeigandi 

stuðning til að auðvelda fyrir því að hann finni til hæfni. Stuðningur þarf að vera við sjálfræði, 

hæfni og tengsl einstaklings og þarf hann að vera í formi viðeigandi áskorana og 

uppbyggilegrar endurgjafar. Ef þetta er til staðar þá má leggja líkur á að tileinkun einstaklings 

og samþætting verði meiri (Ryan og Deci, 2000a). 

Fyrri rannsóknir hafa lagt líkur á að þeir einstaklingar sem hvattir eru áfram af ómeðvitaðri 

stjórnun (Calvo o.fl., 2010) og ytri stjórnun (Calvo o.fl., 2010; Pelletier o.fl., 2001) eru líklegri 

til þess að hverfa frá iðkun. Með vísan til þessa og að víddír ytri hvatningar séu fjórar þar sem 

ómeðvituð og ytri stjórnun neðri víddir ytri hvatningar en samsömuð og samþætt stjórnun 

stjórnun efri víddir ytri hvatningar þá eru þessar víddir sameinaðar í tvær og tilgátur 2 og 3 

settar fram,  

Tilgáta 2: Jákvæð tengsl eru á milli samsamaðrar og samþættrar stjórnunar og 

áforma um áframhaldandi iðknun. 

Tilgáta 3: Neikvæð tengsl eru á milli ómeðvitaðrar og ytri stjórnunar og 

áframhaldandi iðkun. 

 

6.4 Hvatningarleysi  

Hvatningarleysi vísar til þess að einstakling skortir allan vilja að framkvæma athöfn (Ryan og 

Deci, 2000b). Þeir einstaklingar sem eru hvatningarlausir skynja ekki tenginguna á milli 

athafna sinna og útkomu þeirra. Þeir upplifa sig jafnvel vanmáttuga og að þeir hafi ekki stjórn 

(Pelletier o.fl., 1995). Þegar íþróttamenn eru hvatningarlausir finna þeir enga sérstaka ástæðu 

til þess að halda áfram að æfa og að lokum gæti farið svo að þeir taki þá ákvörðun að hætta 

iðkun (Pelletier o.fl., 1995). Rannsóknir hafa lagt líkur á að þeir iðkendur sem eru 

hvatningarlausir séu líklegri til þess að hverfa frá iðkun á íþrótt (Calvo o.fl., 2010; Sarrazin o.fl., 

2002). Með vísan til þess er tilgáta 4 sett fram.  
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Tilgáta 4: Neikvæð tengsl eru á milli hvatningarleysis og áforma áframahaldandi 

iðkun.   
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7 Leiðtogahegðun þjálfara og hvatningarvídd iðkanda 

Aðstæður sem geta haft áhrif á hvatningu iðkanda eru bæði félags- og líkamlegar og er 

þjálfarinn sá aðili sem er einna mikilvægastur í þessu sambandi (Weinberg og Gould, 2015). 

Það er því mikilvægt að skoða hvað það er í leiðtogahegðun þjálfara sem getur haft áhrif á 

hvatningu iðkanda, stutt hana þroskað og þróað eða dregið úr henni.  

Hansen, Wade og Hamel (2003) tóku viðtöl við fimm þjálfara í amerískum körfubolta sem 

voru mikilsmetnir af jafningum sínum og höfðu verið verðlaunaðir fyrir störf sín. Með þessu 

vildu þeir skoða sýn þessara þjálfara á hvatningu og hvaða aðferðum þeir beittu til þess að 

hámarka hvatningu iðkenda sinna. Þeir álitu flestir að hvatning væri samspil af viðleitni 

iðkanda og persónuleika þjálfarans, auk þess voru þeir sammála um að viðleitni iðkanda væri 

undirstaða hvatningar. Það væri svo verkefni þjálfara að gera iðkanda kleift að ná 

hámarksgetu. Iðkendur væru flestir með sín eigin viðmið og það væri verk þjálfara að sprengja 

þau upp og gera iðkanda kleift að ná lengra en hann hefði trú á sjálfur. Þeir voru þó einnig á 

því að hvatning væri eitthvað sem iðkandi bæri með sér eða ekki og ef iðkandi væri 

hvatningarlaus væri í raun ekkert sem þjálfari gæti gert. Þeir álitu einnig að hvatning væri hluti 

af leiðtogahegðun. Áhugavert er að þær merkingar sem þeir lögðu í hvatningu gefur í skyn að 

hvatning sé eitthvað sem býr innra með einstaklingnum. Það ætti því að vera hægt að hafa 

áhrif á og þroska þá tilfinningu en um leið setja þeir fram að iðkandi sé annað hvort með þessa 

tilfinningu eða ekki. Þeir höfðu þó sínar aðferðir til þess að kalla fram hvatningu iðkenda og 

að þeirra mati þyrfti að ögra iðkendum. Að þeirra mati væri þessi nálgun ekki neikvæð heldur 

væri áætlunin að ögra stolti þeirra, sjálfsáliti og manndómi til þess að fá meira frá iðkanda. 

Endurgjöf væri líka nauðsynleg og hún væri á alla vegu, óyrt, leiðréttandi, jákvæð, neikvæð, 

og jafnvel niðurlægjandi. Neikvæð og niðurlægjandi endurgjöf væri þó eitthvað sem þeir kusu 

ekki að iðka heldur féllu í að grípa til í hita leiksins. Hvað varðar óyrta endurgjöf þá segir hún 

oft meira en mörg orð. Iðkandi getur skynjað hvort hann sé að gera rétt með líkamstjáningu 

og andlitsdráttum þjálfara. Það eru þessir aðilar sem ungir og óreyndir þjálfarar horfa upp til 

og leita eftir ráðum hjá. Auk þess má ætla að þjálfarar spegli þá leiðtogahegðun sem þeir 

þekkja frá fyrri reynslu (Cushion, Armour og Jones, 2003; Gilbert og Trudel, 2001).  

Nauðsynlegt er að skoða einnig sjónarhorn iðkandans og hvernig hann metur 

leiðtogahegðun þjálfara og hvaða áhrif sú hegðun hefur á hann. Kimball (2007) sýndi fram á 

með eigindlegri rannsókn að leggja mætti líkur á að samband iðkanda við þjálfara hefur áhrif 
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á innri hvatningu iðkanda. Pelletier o.fl. (2001) skoðuðu einnig samband þjálfara og iðkanda, 

samkvæmt þeirra rannsókn má leggja líkur á að ef þjálfari styður við sjálfræði iðkanda og sýnir 

minni tilburði til stjórnunar þá eru meiri líkur á innri hvatningu iðkanda. Aðrar rannsóknir sem 

skoðað hafa leiðtogahegðun þjálfara og hvatningarvídd iðkanda hafa meðal annars sýnt að 

iðkendur eru líklegri til að vera á hærri á vídd innri hvatningar ef þeir hafa þjálfara sem leggur 

áherslu á þjálfun og kennslu (Amorose og Horn, 2000; Amorose og Horn, 2001; Borghi o.fl., 

2017; Zuchetti, Candele, Rabagietti og Marzari, 2013), veitir félagslegan stuðning (Amorose 

og Horn, 2001; Borghi o.fl., 2017; Zuchetti o.fl., 2013), jákvæða endurgjöf (Amorose og Horn, 

2000; Harackiewicz, 1979; Vallerand og Reid, 1988), beitir lýðræðislegri nálgun (Amorose og 

Horn, 2000) og beitir ekki alræðislegri nálgun (Amorose og Horn, 2000; Amorose og Horn, 

2001; Hollembeak og Amorose; 2005). Í rannsókn Borghi o.fl. (2017) kom auk þess fram að ef 

skortur væri á jákvæðri endurgjöf þá virtust iðkendur frekar hafa tilhneigingu til þess að vera 

hvatningarlausir. Áhugarverður vinkill var á rannsókn Amorose og Horn (2001) en rannsókn 

þeirra var framkvæmd yfir tímabil, fyrsta prófun var gerð við upphaf tímabils og seinni prófun 

við lok þess. Rannsókn þeirra sýndi aukningu í innri hvatningu hjá iðkendum sem skynjuðu 

leiðtogahegðun þjálfara svo að hann leggði áherslu á þjálfun og kennslu, hann hefði ekki í 

frammi alræðislega hegðun eða félagslegan stuðning. Þessi rannsókn gefur ástæðu til þess að 

álykta sem svo að hvergi má slaka á því hvert tímabil og hver þjálfari og hans leiðtogahegðun 

skiptir máli. Það má því hvergi frá hnika ef ástæða þykir að koma í veg fyrir brottfall.  

Rannsóknir sem hafa skoðað samspil leiðtogahegðun þjálfara og hvatningarvídd iðkanda 

hafa verið að ryðja sér til rúms í íþróttarannsóknum síðastliðinn áratug eins og sést hér að 

ofan. Samskonar rannsókn hefur þó ekki verið framkvæmd hér á landi og má því leiða líkur á 

að vitneskja varðandi skynjun iðkenda á leiðtogahegðun þjálfara og samspil leiðtogahegðunar 

á hvatningarvídd iðkenda hér á landi sé af skornum skammti. Ekki er ástæða til að álykta sem 

svo að áhrif leiðtogahegðunar þjálfara á hvatningarvídd iðkenda hér á Íslandi sé frábrugðin 

því sem fyrri rannsóknir hafa sýnt. Það er hins vegar full ástæða til þess að kanna þessa hluti 

hér á landi og þá sérstaklega ef áhugi er til að koma í veg fyrir brottfall iðkenda. Með vísan í 

fyrri rannsóknir varðandi leiðtogahegðun þjálfara og hvatningarvídd iðkenda eru eftirfarandi 

tilgátur settar fram:  

Tilgáta 5: Jákvæð tengsl eru á milli skynjaðrar leiðtogahegðunar þjálfara sem 

leggur áherslu á þjálfun og kennslu og innri hvatningar iðkenda. 
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Tilgáta 6: Jákvæð tengsl eru á milli skynjaðrar leiðtogahegðunar þjálfara sem beitir 

lýðræðslegri hegðun og innri hvatningar iðkenda.  

Tilgáta 7: Jákvæð tengsl eru á milli skynjaðrar leiðtogahegðunar þjálfara sem veitir 

félagslegan stuðning og innri hvatningar. 

Tilgáta 8: Jákvæð tengsl eru á milli skynjaðrar leiðtogahegðunar þjálfara sem veitir 

jákvæða endurgjöf og innri hvatningar. 

Tilgáta 9: Neikvæð tengsl eru á milli skynjaðrar leiðtogahegðunar þjálfara sem 

beitir alræðislegri hegðun og innri hvatningar iðkenda. 

Mynd 5 sýnir það rannsóknarlíkan sem lagt er upp með.    

 

 

Mynd 5. Rannsóknarlíkan       

 

Mynd 6 sýnir að lokum heildarmynd rannsóknar sem er að skynjuð leiðtogahegðun þjálfara 

spáir fyrir um áframhaldandi iðkun með miðlun í hvatningu iðkenda.  

 

Mynd 6. Heildarmynd rannsóknar 
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8 Aðferð 

Markmið rannsóknar var að skoða hvernig iðkendur handknattleiks á Íslandi skynja 

leiðtogahegðun þjálfara síns og hvort sú skynjun á hegðun spái fyrir áform um áframhaldandi 

iðkun í gegnum hvatningu iðkanda. Rannsókn var unnin með megindlegri aðferðarfræði (e. 

quantitative research) sem byggir á spurningarlistakönnun sem send var út með rafrænum 

hætti til þátttakenda.  

 

8.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru 126 foreldrar handknattleiksiðkenda sem fengust í gegnum 

hentugleikaúrtak er könnun var deilt á samfélagsmiðlinum Facebook. Í hentugleikaskyni voru 

foreldrar fengnir til að svara fyrir hönd barna sinna líkt og gjarnan er gert í 

ungmennarannsóknum (Carnell o.fl., 2016; Jalkanen o.fl., 2016).  

Þátttakendur voru að mestum hluta foreldrar drengja, með börn á aldrinum 11 – 16 ára. 

Flestir svöruðu svo til að börn þeirra hefðu iðkað handknattleik í 3 – 6 ár. Nánari upplýsingar 

um bakgrunn má sjá í töflu 1.  

 

Tafla 1. Upplýsingar um kynjaskiptingu, aldursdreifingu og hversu lengi iðkandi hefur æft handknattleik 

Bakgrunnsupplýsingar 

                  

Kyn iðkenda   Hversu lengi æft 

Stelpa      36,3%   Innan við 1 ár   5,3% 

Strákur     63,7%   1-2 ár     13,2% 

          3-4 ár     21,1% 

  Aldur iðkenda   5-6 ár     25,4% 

8-10 ára     13,8%   7-8 ár     15,8% 

11-13 ára   28,4%   9-10 ár     14,9% 

14-16 ára   38,5%   Lengur en 10 ár   4,4% 

17-19 ára   16,5%           

20-22 ára   2,8%           
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8.2 Mælitæki  

Mælitæki rannsóknar er byggt á tveimur fyrirliggjandi mælitækjum, sem annars vegar mælir 

skynjun á leiðtogahegðun þjálfara og hins vegar hvatningarvídd iðkenda. Mælitæki má finna í 

viðauka 1. 

Við mælingu á skynjaðri leiðtogahegðun þjálfara var notast við „The leadership scale sport“ 

sem er 40 atriða mælikvarði sem inniheldur 5 undirkvarða sem mæla mismunandi 

leiðtogahegðun þjálfara, þjálfun og kennslu (13), lýðræðislega hegðun (9), alræðislega hegðun 

(5), félagslegan stuðning (8) og jákvæða endurgjöf (5) (Chelladurai og Saleh, 1980). Voru 

foreldrar beðnir um að tilgreina hversu sjaldan eða oft viss leiðtogahegðun ætti við um 

aðalþjálfara barns. Notast var við 5 punkta likert kvarða og gátu þátttakendur því tekið afstöðu 

til gildanna; 1 (aldrei), 2 (sjaldan), 3 (stundum) 4 (oft), 5 (alltaf). Dæmi um staðhæfingar eru; 

„Leyfir iðkendum að taka þátt í ákvarðanatöku“, „hugar að persónulegri velferð iðkenda“, „sér 

til þess að hver iðkandi æfi miðað við getu“.  

Við mælingu á hvatningarvídd iðkanda var notast við „The sport motivation scale“. 

Kvarðinn er 24 atriða mælikvarði sem inniheldur 6 undirkvarða sem mæla mismunandi víddir 

hvatningar, þessar víddir eru; innri hvatning (4), fjórir flokkar ytri hvatningar sem eru; 

samþætt stjórnun (4), ómeðvituð stjórnun (4), ytri stjórnun (4) og að lokum hvatningarleysi 

(4) (Blecharz, Horodyska, Zarychta, Adamiec, Luszczynska, 2005; Mallett, Kawabata, 

Newcombe, Otero-Forero og Jackson, 2007). Notast var við 5 punkta likert kvarða þar sem 

þátttakendur gátu tekið afstöðu til gildanna; 1 (á mjög illa við), 2 (á illa við), 3 (á hæfilega við), 

2 (á vel við) og 5 (á mjög vel við). Staðhæfingar voru settar fram í framhaldi af setningunni: 

„Merktu við hversu illa eða vel eftirfarandi staðhæfingar eiga við sem ástæður þess að þitt 

barn æfir handknattleik“. Dæmi um staðhæfingar eru; „vegna ánægjunnar sem iðkandi 

upplifir þegar hann/hún fullkomnar eigin getu“, „fyrir félagslegan ávinning þess að vera 

handknattleiksiðkandi“ og „iðkandi veit það ekki lengur og upplifir sig ekki geta náð árangri í 

handknattleik“.  

Í lok könnunarinnar voru þátttakendur beðnir um að svara spurningum er fjalla um hversu 

lengi barn hefði lagt stund á handknattleik og hvort það stefndi á áframhaldandi iðkun. Auk 

þess voru þátttakendur beðnir um að svara til um hvort þjálfari barns væri menntaður í sínu 

fagi og hvers kyns hann væri. Að lokum var óskað eftir upplýsingum um kyn og aldurs barns.  
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Mælitæki voru þýdd yfir á íslensku og könnun því næst sett upp í vefforitinu Questionpro. 

Áður en könnun var send út var gerð forprófun og til þess fengnir fimm einstaklingar af báðum 

kynjum sem allir eiga börn í handknattleik. Nokkrar ábendingar komu fram við forprófun og 

var könnun endurbætt með tilliti til þess, send til yfirferðar á leiðbeinanda og að fenginni 

heimild frá leiðbeinanda var könnun send út.   

 

8.3 Framkvæmd 

Þar sem könnun fjallar um skynjaða upplifun handknattleiksiðkanda og hvatningarvídd þeirra 

þá var ljóst að ná þyrfti til þeirra er málið varðar. Þar sem rannsakandi er sjálfur foreldri 

handknattleiksiðkanda þá var könnun deilt á hans persónulega Facebook-aðgangi. 

Rannsakandi biðlaði til þeirra foreldra sem eru í hans tengslaneti til þess að taka þátt í 

rannsókn ásamt því að deila rannsókn á Facebook. Rannsakandi hafði einnig samband við þau 

íþróttafélög sem halda úti handknattleiksdeild og óskaði eftir því að rannsókn yrði deilt á 

Facebooksíðum yngri flokka. Auk þess var haft samband við Handknattleikssamband Ísland 

sem deildi rannsókn á Facebooksíðu sinni. Rannsókn var send út 10. júní og var opin til lok júlí, 

en á því tímabili ítrekaði rannsakandi nokkrum sinnum á könnunina og fékk aðila eins og 

Handknattleikssamband Íslands til þess að deila könnun aftur.  

Áður en svörun hófst voru þátttakendur upplýstir um tilgang rannsóknar og að könnun væri 

hluti af lokaverkefni rannsakanda til meistaraprófs í markaðsfræði og alþjóðaviðskiptum við 

Háskóla Íslands. Tekið var fram að nafnleysis yrði gætt og að svör yrðu ekki rakin aftur til 

þátttakanda. Auk þess fengu þátttakendur upplýsingar um hver leiðbeinandi rannsóknar væri 

og tengiliðaupplýsingar, nafn og tölvupóstfang, rannsakanda birtar svo þátttakendur gætu 

haft samband. Tölfræðiforritið SPSS var notað við úrvinnslu gagna.  
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9 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknar kynntar. Farið verður yfir lýsandi tölfræði og 

áreiðanleikamat þeirra vídda sem ákvarða leiðtogahegðun þjálfara og hvatningu iðkenda. 

Framkvæmd var aðhvarfsgreining til þess að skoða tengsl á milli skynjaðar leiðtogahegðunar 

og hvatningar iðkanda sem og tengsl á milli hvatningar og áforma um áframhaldandi iðkun. 

Aðhvarfsgreining var einnig notuð til þess að skoða hvort að skynjuð leiðtogahegðun þjálfara 

spái fyrir um áform um áframhaldandi iðkun með miðlun í gegnum hvatningu iðkenda. Að 

lokum voru t-próf og dreifigreining notuð til þess að skoða hvort að munur væri á innri 

hvatningu iðkanda og áformum um áframhaldandi iðkun eftir kyni, aldri og hversu lengi 

iðkandi hafi lagt stund á handknattleik.  

 

9.1 Leiðtogahegðun þjálfara 

Í töflu 2 eru lýsandi niðurstöður þeirra 40 atriða sem notuð voru til að leggja mat á skynjaða 

leiðtogahegðun þjálfara. Auk þess sýnir tafla 2 áreiðanleika þeirra vídda sem mæla skynjaða 

leiðtogahegðun þjálfara mælda með Cronbachs‘s alpha.  

Við prófun á áreiðanleika var víddin alræðisleg hegðun með Cronbach‘s alpha gildið 0,672. 

Var því tekin ákvörðun um að reyna að hækka áreiðanleika með því að fjarlægja atriði úr vídd. 

Greining gaf til kynna möguleika á hækkun með því að eyða út spurningu 14, „vinnur 

tiltölulega sjálfstætt óháð iðkendum“ og var það gert. Við það hækkaði Cronbach‘s Alpha gildi 

víddarinnar í 0,767.   
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Tafla 2. Lýsandi niðurstöður og áreiðanleiki vídda skynjaðrar leiðtogahegðunar þjálfara 

 

Staðhæfing M sf n

Þjálfun og kennsla ( α= 0,959) 3,57 0,88 129

Sér til þess að sérhver iðkandi æfi miðað við getu 3,84 0,98 133

Útskýrir aðferðir og taktík íþróttarinnar fyrir sérhverjum iðkanda 3,74 0,97 135

Veitir því sérstaka athygli að leiðrétta mistök iðkenda 3,69 0,98 134

Sér til þess að allir iðkendur viti hvert hlutverk hans sem þjálfara er í liðinu 3,77 1,14 134

Leiðbeinir öllum iðkendum persónulega varðandi þá tækni sem íþróttin krefst 3,49 1,14 135

Skipuleggur fyrirfram hvað skuli gera 4,11 0,97 133

Útskýrir fyrir hverjum iðkanda hvað iðkandi á að gera og hvað á ekki að gera 3,70 1,04 135

Ætlast til af hverjum iðkanda að hann/hún vinni verkefni sín til smáatriða 3,75 1,06 135

Bendir hverjum iðkanda á veikleika og styrkleika sína 3,29 1,19 134

Gefur nákvæmar leiðbeiningar til hvers iðkanda um hvað eigi að gera í öllum aðstæðum 3,30 1,12 135

Sér til þess að framlag iðkenda sé samhæft 3,51 1,02 134

Útskýrir hvernig framlag hvers og eins iðkanda passar inn í heildarmyndina 3,23 1,17 133

Skýrir í smáatriðum til hvers er ætlast af hverjum iðkanda 3,18 1,14 133

Alræðisleg hegðun (α=0,767) 2,67 0,76 131

(Vinnur tiltölulega sjálfstætt óháð iðkendum) 3,16 1,19 132

Útskýrir ekki afhverju hann gerir tiltekna hluti 2,68 1,08 133

Neitar að gera málamiðlanir á ákvarðanatöku 2,53 1,14 132

Heldur sig út af fyrir sig 2,13 1,11 134

Talar á þann hátt að ekki eigi að draga í efa ákvarðanir hans eða gjörðir 2,85 1,25 134

Lýðræðisleg hegðun (α=0,896) 2,75 0,77 129

Biður um álit iðkenda á aðferðum fyrir ákveðna leiki eða mót 2,38 1,10 134

Fær samþykki hópsins um mikilvæg málefni áður en hann tekur ákvarðanir 2,64 1,20 132

Leyfir iðkendum að segja sitt álit í ákvarðanatöku 2,68 0,96 133

Hvetur leikmenn til að koma með tillögur um leiðir varðandi framkvæmd æfinga 2,62 0,97 134

Leyfir liðinu að setja sér sin eigin markmið 3,08 1,10 133

Leyfir iðkendum að prófa sínar eigin leiðir jafnvel þó þeir geri mistök 3,12 1,05 135

Biður um álit iðkenda á mikilvægum þjálfunarmálum 2,14 1,02 132

Leyfir iðkendum að vinna á þeirra eigin hraða 3,30 1,03 132

Leyfir iðkendum að ákveða keppnisáætlun/leikkerfi sem nota á í keppni 2,54 1,07 134

Félagslegur stuðningur (α=0,886) 2,84 0,85 132

Hjálpar leikmönnum með persónuleg vandamál 2,97 1,26 134

Hjálpar meðlimum hópsins að leysa úr ágreiningi 3,46 1,21 133

Hugar að persónulegri velferð iðkenda 3,56 1,28 135

Gerir iðkendum persónulega greiða 2,39 1,06 133

Sýnir umhyggju sem hann hefur fyrir iðkendum 3,64 1,10 135

Hvetur iðkendur til að leita til sín 3,33 1,26 135

Hvetur til náinna óformlegra samsipta 2,17 1,17 134

Býður iðkendum heim til sín 1,21 0,58 136

Jákvæð endurgjöf (α=0,914) 3,44 0,96 131

Hrósar iðkanda þegar hann stendur sig sértsaklega vel 3,54 1,08 135

Segir iðkanda frá þegar hann stendur 3,67 1,02 134

Sér til þess að iðkandi sé verðlaunaður fyrir góða frammistöðu 2,87 1,22 134

Sýnir þakklæti þegar iðkandi stendur sig vel 3,33 1,13 136

Gefur hrós þegar hrós hefur verið áunnið 3,79 1,10 135



 

41 
 

Samkvæmt Field (2009) er miðað við að Cronbach‘s Alpha sé yfir 0,7 svo hægt sé að nota 

samsetta mælingu til frekari greiningar.  Það er því hægt að draga þá ályktun á breyturnar séu 

að mæla sama þáttinn. Lýsandi tölfræði víddanna fimm sýnir að flestir skynja leiðtogahegðun 

þjálfara svo að hann leggi áherslu á þjálfun og kennslu og að veita jákvæða endurgjöf.  

 

9.2 Hvatningarvíddir iðkenda  

Í töflu 3 eru upplýsingar um lýsandi niðurstöður þeirra 24 atriða sem notuð voru til að leggja 

mat á hvatningarvídd iðkenda. 

 

Tafla 3. Lýsandi niðurstöður atriða á hvatningavídd iðkenda 

 

 

 

Staðhæfing M sf n

Innri hvatning

Vegna spennunnar sem hann/hún finnur þegar hann/hún er algjörlega niðursokkin í verkefnið 3,22 1,11 122

Iðkandi upplifir mikla persónulega ánægju þegar hann/hún nær góðum tökum á ákveðnum tæknilega erfiðum æfingum 4,07 0,92 122

Vegna ánægjunnar sem iðkandi upplifir þegar hann/hún fullkomnar eigin getu 3,89 0,93 115

Vegna ánægjunnar að uppgötva nýjar leiðir til að bæta frammistöðu 3,75 1,00 113

Samþætt stjórnun 

Af því að þetta er hluti af því hvernig hann/hún hefur valið að lifa lífi sínu 3,57 1,07 122

Af því að þetta er hluti af honum/henni 3,82 1,02 115

Af því að taka þátt í handknattleik er í samræmi við hans/hennar innstu gildi 3,31 1,08 116

Af því að þátttaka í handknattleik er ómissandi hluti af lífi iðkanda 3,66 1,07 114

Samsömuð stjórnun 

Af því að það er góð leið til að læra marga hluti sem gætu gagnast honum/henni á öðrum sviðum lífsins 3,52 0,97 122

Af því að þetta er ein af bestu leiðunum sem iðkandi hefur valið til þess að þróa aðrar hliðar lífs síns 3,31 1,06 121

Af því að þetta er ein af bestu leiðunum til að viðhalda góðu sambandi við vini 3,38 0,93 115

Vegna þess að æfa vel bætir frammistöðu 4,06 0,89 112

Ómeðvituð stjórnun 

Af því að það er algjörlega nauðsynlegt að æfa íþróttir ef maður vill vera í formi 3,23 1,13 121

Af því að hann/hún verður að æfa handknattleik til þess að líða vel með sjálfan sig 2,66 1,09 116

Af því að iðkanda myndi líða illa ef hann/hún væri ekki að verja tíma í handknattleika 2,04 1,17 113

Af því að iðkandi velur að stunda hreyfingu reglulega 3,85 1,01 114

Ytri stjórnun 

Af því að handknattleikur gerir iðkanda kleift að vera vel liðin af fólki sem hann/hún þekkir 2,79 1,10 121

Vegna virðingarinnar sem hann/hún hlýtur fyrir að vera íþróttamaður/íþróttakona 2,66 1,08 115

Fyrir félagslegan ávinning þess að vera handknattleiksiðkandi 3,76 1,03 113

Til að sýna öðrum hvað iðkandi er góð/ur í handknattleik 2,42 1,16 114

Hvatningarleysi

Iðkandi veit það ekki lengur og upplifir sig ekki geta náð árangri í handknattleik 1,99 1,23 121

Iðkandi veit ekki hvort hann/hún vilji halda áfram að eyða tíma sínum og orku í handknattleik lengur 2,03 1,25 116

Það er ekki nógu skýrt lengur; iðkandi er ekki viss um að það henti honum/henni að vera í handknattleik 2,04 1,17 113

Iðkanda finnst hann/hún ekki njóta handknattleiks eins og hann/hún gerði áður 2,04 1,19 114
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Cronbach‘s Alpa áreiðanleikapróf var framkvæmt á þær víddir sem mynda mælitækið er 

mælir hvatningarvídd iðkenda. Vídd ytri hvatningar er samsett er úr fjórum undirvíddum, 

samþættri stjórnun, samsamaðri stjórnun, ómeðvitaðri stjórnun og ytri stjórnun. Þar sem 

tilgáta 2 fjallar um að samþætt stjórnun og samsömuð stjórnun hafi jákvæð tengsl við áform 

um áframhaldandi iðkun og tilgáta 3 um að ómeðvituð stjórnun og ytri stjórnun hafi neikvæð 

tengls við áform um áframhaldandi iðkun þá voru þessar breytur sameinaðar og Cronbach‘s 

Alpha reiknað. Cronbach‘s Alphaa fyrir víddirnar var eftirfarandi; Innri hvatning α=0,798 

(M=3,76, sf=0,77, n=111), samþætt og samsömuð stjórnun α=0,858 (M=3,60, sf=0,72, n=108), 

ómeðvituð og ytri stjórnun α=0,796 (M=3,20, sf=0,78, n=112) og hvatningarleysi α=0,934 

(M=2,00, sf=1,10, n=111). Það er því er hægt að draga þá ályktun að breyturnar séu að mæla 

sama þáttinn. Lýsandi tölfræði hvatningarvídda sýnir að flestir iðkendur eru drifnir áfram af 

innri hvatningu.  

 

9.3 Tengsl skynjaðar leiðtogahegðunar og hvatningarvídd iðkenda 

Til þess að kanna tilgátur 5 – 9 var framkvæmd einvíð aðhvarfsgreining fyrir skynjaða 

leiðtogahegðun á innri hvatningu iðkenda. Áður en aðhvarfsgreining var framkvæmd voru 

forsendur aðhvarfsgreiningar kannaðar. Prófun gaf ekki ástæðu til að ætla að frávillingar (e. 

outliners) væru í gögnunum þar sem gildi staðlaðra leifa hærri en 2 voru frá 1,6% - 3,2%.  

Kolmogrov-Smirnov próf gáfu til kynna að villuliðir væru normaldreifðir. Hvað varðar 

misdreifni þá gaf scatter-plot ekki ástæðu til að áætla sem svo að misdreifni væri til staðar, 

frekari athugun gaf þó til kynna að misdreifni gæti verið til staðar þegar lýðræðisleg hegðun 

og félagslegur stuðningur voru notaðar sem frumbreytur og innri hvatning sem fylgibreyta.   

Í töflu 4 koma fram niðurstöður einvíðar aðhvarfsgreiningar skynjaðrar leiðtogahegðunar 

á innri hvatningu iðkanda. Þær víddir í skynjaðri leiðtogahegðun þjálfara sem hafa marktæk 

áhrif á innri hvatningu samkvæmt einvíðri aðhvarfsgreiningu eru; þjálfun og kennsla, 

lýðræðisleg hegðun og jákvæð endurgjöf. Aðrar víddir sýndu ekki marktæk tengsl og því ekki 

hægt að draga ályktanir hvað þær varðar.  
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Tafla 4. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar á skynjaðri leiðtogahegðun og innri hvatningar 

Fasti/Innri hvatning  R² B SE(B) β 95% CI 

Þjálfun og kennsla  0,054 0,211* 0,087 0,233 0,039 0,383 

Lýðræðisleg hegðun 0,044 0,223* 0,102 0,211 0,021 0,425 

Félagslegur stuðningur  0,026 0,146 0,087 0,162 -0,026 0,317 

Jákvæð endurgjöf 0,040 0,169* 0,080 0,200 0,009 0,328 

Alræðisleg hegðun  0,005 0,059 0,085 0,067 -0,111 0,228 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

Þjálfun og kennsla skýrir samkvæmt greiningu 5,4% af dreifingu breytunnar innri hvatning. 

Tengslin voru marktæk, F(1, 103)=5,913, p<0,05. Niðurstöður sýna að jákvætt samband er á 

milli þjálfunar og kennslu og innri hvatningar. Við getum þar af leiðandi dregið þá ályktun að 

því meiri áherslu sem þjálfari leggur á þjálfun og kennslu því hærri er innri hvatning iðkanda. 

Tilgáta 5 er því studd.  

Lýðræðisleg hegðun skýrir samkvæmt greiningu 4,4% af dreifingu breytunnar innri 

hvatning. Tengslin voru marktæk, F(1, 103)=4,783, p<0,05. Niðurstöður sýna að jákvætt 

samband er á milli lýðræðislegrar hegðunar og innri hvatningar. Við getum þar af leiðandi 

dregið þá ályktun að því meira sem þjálfari leggur áherslu á lýðræðislega hegðun því meiri  er 

innri hvatning iðkanda. Tilgáta 6 er því studd.  

Jákvæð endurgjöf skýrir samkvæmt greiningu 4,0% af dreifingu breytunnar innri hvatning. 

Tengslin voru marktæk, F(1, 105)=4,394, p<0,05. Niðurstöður sýna að jákvætt samband er á 

milli jákvæðrar endurgjafar og innri hvatningar. Við getum því dregið þá ályktun að því meira 

sem þjálfari leggur áherslu á að gefa jákvæða endurgjöf því hærri er innri hvatning iðkanda. 

Tilgáta 8 er því studd.  

Tilgáta 7 sem segir að jákvæð tengsl séu á milli skynjaðrar leiðtogahegðunar þjálfara sem 

veitir félagslegan stuðning og innri hvatningar var ekki studd þar sem aðhvarfsgreining var 

ekki marktæk, F(1, 105)=2,830, p=0,095. Skýringarmáttur greiningar var að sama skapi ekki 

hár þar sem R² var einungis 0,026.  

Tilgáta 9 sem segir að neikvæð tengsl séu á milli skynjaðrar leiðtogahegðunar þjálfara sem 

beitir alræðislegri hegðun og innri hvatningar iðkenda var að sama skapi ekki studd þar sem 



 

44 
 

aðhvarfsgreining var ekki marktæk, F(1, 104)=0,471, p=0,494. Skýringarmáttur greiningar var 

einnig lár þar sem R² var einungis 0,005.   

 

9.4 Tengsl hvatningarvíddar iðkenda og áforma um áframhaldandi iðkun  

Til þess að kanna tilgátur 1 - 4 var framkvæmd margvíð aðhvarfsgreining fyrir samband 

hvatningarvídda iðkanda og áforma um áframhaldandi iðkun. Áður en aðhvarfsgreining var 

framkvæmd voru forsendur aðhvarfsgreiningar kannaðar. Gildi staðlaðra leifa hærri en 2 voru 

5% og er það innan viðmiða, við getum því ályktað sem svo að ekki séu frávillingar í gögnunum. 

Kolmogrov-Smirnov prófun gaf þó til kynna að villuliðir væru ekki normaldreifðir. Hvað varðar 

misdreifni þá gaf scatter-plot ástæðu til að ætla að misdreifni væri til staðar, frekari athugun 

gaf þó annað í skyn. Til þess að skoða marglínuleika var þol og VIF skoðað. Þolgildi voru frá 

0,278 - 0,661 og VIF gildin voru frá 1,513 - 3,878, marglínuleiki er því ekki til staðar. Í töflu 5 

koma fram niðurstöður margvíðrar aðhvarfsgreiningar á samband hvatningarvídda iðkanda 

og áforma um áframhaldandi iðkun. Tengsl á milli hvatningarvídda og áforma um 

áframhaldandi iðkun voru marktæk F(4,102)=11,210; p<0,001. Skýringarhlutfallið (R²) var 

0,305 sem þýðir að 30,5% af breytileika háðu breytunnar, áform um áframhaldandi iðkun, má 

skýra með breytileika óháðu breytanna, innri hvatning, samþætt og samsömuð stjórnun, 

ómeðvituð og ytri stjórnun og hvatningarleysi.  

 

Tafla 5. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar á samband hvatningarvíddar iðkenda og áforma um áframhaldandi iðkun 

  B SE(B) β 95% CI 

Fasti/Áform um áframhaldandi iðkun  4,678 0,794   3,102 6,253 

Innri hvatning -0,277 0,256 -0,169 -0,785 0,231 

Samþætt og samsömuð stjórnun 0,378 0,287 0,214 -0,192 0,947 

Ómeðvituð og ytri stjórnun 0,140 0,188 0,078 -0,233 0,512 

Hvatningarleysi -0,587*** 0,116 -0,513 -0,817 0,356 

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 

 

Tilgáta 1 fjallaði um að jákvæð tengls væru á milli innri hvatningar og áforma um 

áframhaldandi iðkun. Samkvæmt margvíðri aðhvarfsgreiningu voru tengslin ekki marktæk 

t(102)=-1,080; p=0,283, þegar stjórnað er fyrir samþættri og samsamaðri stjórnun, 

ómeðvitaðri og ytri stjórnun og hvatningarleysi. Það er því ekki hægt að draga þá ályktun að 
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því hærri sem iðkandi er á vídd innri hvatningar því líklegra er að hann hafi ekki uppi áform 

um áframhaldandi iðkun. Tilgáta 1 er því ekki studd.  

Tilgáta 2 fjallaði um að jákvæð tengsl væru á milli samþættrar og samsamaðrar stjórnunar 

og áforma um áframhaldandi iðkun. Samkvæmt margvíðri aðhvarfsgreiningu voru tengslin 

ekki marktæk, t(102)=1,316; p=0,191, þegar stjórnað er fyrir innri hvatningu, ómeðvitaðrar og 

ytri stjórnun og hvatningarleysis. Það er því ekki hægt að leggja líkur á að ef iðkandi er á vídd 

samþættrar og samsamaðrar stjórnunar þá eru meiri líkur á að hann hafi uppi áform um 

áframhaldandi iðkun. Tilgáta 2 er því ekki studd.  

Tilgáta 3 fjallaði um að neikvæð tengsl væru á milli ómeðvitaðrar stjórnunar og ytri 

stjórnunar og áforma um áframhaldandi iðknun.  Samkvæmt margvíðri aðhvarfsgreiningu 

voru tengslin ekki marktæk, t(102)=0,743; p=0,459, þegar stjórnað er fyrir innri hvatningu, 

samþættri og samsamaðri stjórnun og hvatningarleysis. Tilgáta 3 er því ekki studd.  

Tilgáta 4 fjallaði um að neikvæð tengls væru á milli hvatningarleysis og áforma um 

áframhaldandi iðkun. Samkvæmt margvíðri aðhvarfsgreiningu eru neikvæð tengsl á milli 

hvatningarleysis og áforma um áframhaldandi iðkun þegar stjórnað er fyrir innri hvatningu, 

samþættrar og samsamaðrar stjórnunar og ómeðvitaðrar og ytri stjórnunar. Tengslin voru 

marktæk t(102)=-0,587; p<0,001. Það má því álykta sem svo að iðkandi sem er hár á vídd 

hvatningarleysi er ólíklegur til þess að hafa uppi áform um áframhaldandi iðkun. Tilgáta 4 er 

studd.  

 

9.5 Tengsl leiðtogahegðunar, hvatningarvíddar iðkenda og áforma um 
áframhaldandi iðkun  

Til þess að kanna hvort að innri hvatning iðkenda miðli til um samband skynjaðar 

leiðtogahegðunar þjálfara og áform um áframhaldandi iðkun var notuð aðhvarfsgreining. 

Nokkrar forsendur þurfa að vera til staðar svo hægt sé að staðfesta að miðlunarbreyta hafi 

áhrif á tengsl frumbreytu og fylgibreytu. Fyrsta forsenda er að frumbreyta spái marktækt fyrir 

um fylgibreytu. Önnur forsenda er að miðlunarbreyta spái marktækt fyrir um fylgibreytu. 

Þriðja forsenda er að frumbreyta spái marktækt fyrir um miðlunarbreytuna. Ef þessar 

forsendur standast er hægt að álykta sem svo að um miðlun sé að ræða. Miðlun getur verið 

tvennskonar, hlutamiðlun og fullkomin miðlun. Ef áhrif frumbreytu á fylgibreytu hverfa við að 

bæta inn miðlunarbreytu þá er um fullkomna miðlun að ræða. Ef áhrif frumbreytu á 
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fylgibreytu minnka við að bæta inn miðlunarbreytu er um hlutamiðlun að ræða. Í töflu 6 koma 

fram niðurstöður greiningar á miðlun innri hvatningar á samband skynjaðrar 

leiðtogahegðunar og áforma um áframhaldandi iðkun.  

 

Tafla 6. Áhrif miðlunarbreytu 

  B SE(B) 95% CI β 

Leiðtogahegðun -> áform um áframhaldandi iðkun  0,613 0,196 0,224 1,002 0,300 

R²= 0,090, F(1, 99) = 9,781, P = 0,002           

Leiðtogahegðun -> innri hvatning  0,343 0,118 0,109 0,578 0,283 

R²= 0,080, F(1, 97) = 8,456 P = 0,005           

Leiðtogahegðun -> áform um áframhaldandi iðkun  0,435 0,200 0,038 0,833 0,209 

Innri hvatning -> áform um áframhaldandi iðkun 0,543 0,165 0,215 0,871 0,165 

R²= 0,181, F(2, 96) = 10,643 P = 0,000           

 

Greining gefur ástæðu til þess að ætla sem svo að miðlunarbreytan „innri hvatning“ miðlar 

sambandi leiðtogahegðunar og áforma um áframhaldandi iðkun. Miðlun er hlutamiðlun þar 

sem áhrif leiðtogahegðunar hverfa ekki að fullu þegar innri hvatningu er bætt inn.  

 

9.6 Bakgrunnsbreytur 

Framkvæmt var t-próf til þess að skoða hvort munur væri á kynjum hvað varðar áform um 

áframhaldandi iðkun annars vegar og innri hvatningu hins vegar. Ekki reyndist vera 

tölfræðilega marktækur munur á milli kynja hvað varðar áform um áframhaldandi iðkun, 

t(111)=-0,848; p=0,309. Tölfræðilega marktækur munur var ekki heldur á milli kynja hvað 

varðar innri hvatningu, t(108)=-0,544; p=0,378. Það er því ekki hægt að draga ályktanir um 

mun á milli kynja hvað varðar áform um áframhaldandi iðkun eða innri hvatningu.  

Dreifigreining var framkvæmd til þess að skoða hvort að munur væri á innri hvatningu 

iðkenda eftir aldri annars vegar og hversu lengi iðkandi hafi lagt stund á handknattleik hins 

vegar. Dreifigreining sýndi ekki tölfræðilega marktækan mun á innri hvatningu eftir aldri, F(4, 

102)=1,878, p=0,120. Hvað varðar mun á innri hvatningu eftir því hversu lengi iðkandi hafi lagt 

stund á handknattleik þá sýndi dreifigreining ekki marktækan mun F(6, 104)=1,392, p=0,225. 

Það er því ekki hægt að draga ályktanir um mun á innri hvatningu iðkenda eftir aldri eða 

hversu lengi iðkandi hafi lagt stund á handknattleik.  
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Dreifigreining var einnig framkvæmd til þess að skoða hvort að munur væri á áformum um 

áframhaldandi iðkun eftir aldri annars vegar og hversu lengi iðkandi hafi lagt stund á 

handknattleik hins vegar. Dreifigreining sýndi ekki tölfræðilega marktækan mun á áformum 

um áframhaldandi iðkun eftir aldri F(4, 104)=1,875, p=0,120. Hvað varðar mun á áformum um 

áframhaldandi iðkun eftir því hversu lengi iðkandi hafi lagt stund á handknattleik sýndi 

dreifigreining einnig fram á tölfræðilega ómarktækan mun F(6, 107)=0,323, p=0,924. Þar af 

leiðandi er ekki hægt að draga ályktanir um áform um mun á áframhaldandi iðkun eftir aldri 

eða hversu lengi iðkandi hafi lagt stund á handknattleik.  
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10 Umræða 

Markmið rannsóknar var að skoða hvernig iðkendur handknattleiks á Íslandi skynja 

leiðtogahegðun þjálfara síns og hvort sú skynjun á hegðun spái fyrir um áform um 

áframhaldandi iðkun í gegnum hvatningu iðkenda. Auk þess voru settar fram níu tilgátur, 

annars vegar fimm tilgátur um tengsl skynjaðar leiðtogahegðunar þjálfara og hvatningarvídda 

iðkenda og hins vegar fjórar tilgátur um tengsl hvatningarvídda iðkanda og áforma um 

áframhaldandi iðkun. Auk þess voru tengsl bakgrunnsbreyta lítillega könnuð.  

Með því að skoða hvaða áhrif leiðtogahegðun þjálfara hefur á hvatningu iðkenda sem aftur 

kann að hafa áhrif á það hvort að iðkandi hefur uppi áform um áframhaldandi iðkun veitir 

íþróttasamfélaginu vitneskju um hvaða áhrif þjálfarar geti haft hvað varðar brottfall. 

Handknattleikssamband Íslands hefur sett sér að markmiði að fjöldi iðkenda í handknattleik á 

Íslandi verði 10.000 árið 2024 (Handknattleikssamband Íslands, e.d.b). Til þess þarf að vinna 

mikið verk en árið 2018 var iðkendafjöldi þeirra sem leggja stund á handknattleik 6.206 

iðkendur (Elías Atlason munnleg heimild, 17. janúar 2019). Mikið verk kallar á margar hendur 

og þar eru þjálfarar ekki undanskildir. En samkvæmt upplýsingum frá Handknattleikssambandi 

Íslands þá höfðu einungis 37% þjálfara lokið þjálfaramenntun hjá HSÍ (Magnús Kári Jónsson 

munnleg heimild, 9 maí 2019). Það má því leggja líkur á að þjálfarar hafi ekki þekkingu á þeim 

atriðum sem þurfa að vera til staðar svo hvatning iðkenda þroskist og sé til þess gerð að ýta 

undir iðkun á handknattleik. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á jákvæð tengsl á milli skynjaðrar 

leiðtogahegðunar þjálfara sem leggur áherslu á þjálfun og kennslu og innri hvatningar 

iðkenda. Það er því meiri áherslu sem þjálfari leggur áherslu á þjálfun og kennslu því líklegra 

er að iðkandi sé hærri á vídd innri hvatningar. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir sem hafa 

sýnt fram á sömu tengsl (Amorose og Horn, 2000; Amorose og Horn, 2001; Borghi o.fl., 2017; 

Zuchetti o.fl., 2013). Þjálfari sem leggur áherslu á þjálfun og kennslu byggir upp og bætir 

árangur iðkanda með því að aðstoða iðkanda við þjálfun sína og þroska sértæka hæfileika, 

veita taktíska leiðsögn og kenna aðferðir íþróttarinnar. Auk þess útlistar hann tengsl á milli 

iðkanda, samhæfir athafnir liðsfélaga og stjórnar virkni hópsins (Chelladurai og Saleh, 1980; 

Vaughan, 2015; Weinberg og Gould, 2015). Það liggur því beinast við að þeir iðkendur sem 

skynja leiðtogahegðun þjálfara sín þannig að hann leggi sig fram hvað varðar þjálfun og 

kennslu séu hærri á víddum innri hvatningar. Þetta er mögulega eitt mikilvægasta hlutverk 
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þjálfarans og ef hann nær þessu ekki fram þá má búast við því að iðkendur sjái engan tilgang 

með iðkun, þeim er ekki sinnt tilhlýðilega eftir því sem hentar og verða að öllum líkindum 

áhugalausir.  

Jákvæð tengsl komu fram á milli skynjaðrar leiðtogahegðunar þjálfara sem beitir 

lýðræðislegri hegðun og innri hvatningar iðkenda. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir sem 

hafa einnig sýnt fram á þessi tengsl (Amorose og Horn, 2000). Þjálfari sem beitir lýðræðislegri 

hegðun innvinklar og hvetur iðkendur til þess að taka þátt í þeim ákvörðunum sem varða 

hópinn (Chelladurai og Saleh, 1980; Vaughan, 2015; Weinberg og Gould, 2015). Hér er til 

dæmis um að ræða þau markmið sem hópurinn setur sér, æfingaraðferðir og leikkerfi 

(Weinberg og Gould, 2015). Með þessu má ætla að iðkandi finni til sín og að hann skipti máli, 

það gefur honum án efa meira sjálfstraust og byggir þar af leiðandi upp hvatningu hjá honum.  

Tengsl skynjaðrar leiðtogahegðunar þjálfara sem sýnir félagslegan stuðning og innri 

hvatningar iðkanda voru ekki marktæk í þessari rannsókn. Fyrri rannsóknir hafa þó sýnt fram 

á jákvæð tengsl hvað þetta varðar (Amorose og Horn, 2000; Borghi o.fl., 2017; Zuchetti o.fl., 

2013). Félagslegur stuðningur endurspeglar að hve miklu leyti þjálfari tekur þátt í að fullnægja 

félagslegum þörfum iðkenda (Chelladurai og Saleh, 1980). Þjálfari myndi leggja áherslu á 

samskipti á milli meðlima, jákvætt andrúmsloft og huga að velferð þeirra (Vaughan, 2015). 

Félagslegur stuðningur er ekki endilega tengdur íþróttasviðinu eða frammistöðu iðkenda 

(Chelladurai og Saleh, 1980; Weinberg og Gould, 2015). Tengslin sem komu fram voru aftur á 

móti jákvæð en að sama skapi ekki mjög sterk. Afhverju þetta virðist ekki koma jafn sterkt 

fram í þessari rannsókn og þeim sem áður hafa verið framkvæmdar kann að stafa af 

menningarlegum mun. Hér á Íslandi eru það yfirleitt foreldraráð sem sjá um það félagslega, 

svo sem að skipuleggja atburði þar sem liðið kemur saman og þar af leiðandi er kannski áætlað 

að minni þörf sé fyrir aðkomu þjálfara þar. Auk þess má velta því upp hvort íslensk ungmenni 

hafi betra aðgengi að öðru félagslífi en gerist annars staðar, svo sem félagsmiðstöðvum, 

skólaböllum og öðru slíku. Það má þó ekki líta framhjá fyrri rannsóknum hvað þetta varðar en 

ætla má að þegar þjálfari gefur sér að iðkendum og leggur áherslu á samskipti iðkanda á milli 

að samheldni og ánægja innan hópsins verði meiri sem aftur dregur úr brottfalli.  

Niðurstöður rannsóknar sýndu fram á jákvæð tengsl á milli skynjaðrar leiðtogahegðunar 

þjálfara sem gefur jákvæða endurgjöf og innri hvatningar iðkenda. Hérna skiptir máli hversu 

mikið þjálfari hrósar eða verðlaunar iðkendum fyrir góða frammistöðu (Weinberg og Gould, 



 

50 
 

2015) og hafa fræðimenn gengið svo langt að segja jákvæða endurgjöf skipta sköpum í að 

viðhalda hvata hjá iðkendum (Oldham, 1976). Það er engin ástæða til þess að draga það í efa 

að jákvæð endurgjöf skiptir vissulega máli, hvernig ætti iðkandi annars að vita hvernig hann 

stendur sig. Ef engin er jákvæð endurgjöfin og iðkandi fær ekki upplýsingar um hvar hann 

stendur eða hann fái eingöngu neikvæða endurgjöf, það er ábendingar um hvað hann gerir 

rangt, þá má ætla svo að iðkandi missi dampinn og gefist upp á endanum. Ef iðkandi fær hins 

vegar upplýsingar um hvað hann gerir rétt og hrós þegar hann á hrós skilið þá er líklegt að 

hann finni til sín og það hvetji hann til þess að leggja sig fram sem þroskar innri hvatningu 

hans.  

Tengsl skynjaðrar leiðtogahegðunar þjálfara og alræðislegrar hegðunar voru ekki marktæk 

í þessari rannsókn. Þjálfari sem hefur frammi alræðislega hegðun leggur áherslu á 

stjórnunarlega yfirburði sína (Chelladurai og Saleh, 1980; Weinberg og Gould, 2015), tekur 

ákvarðanir sjálfur og virðir að vettugi álit iðkenda (Weinberg og Gould, 2015). Fyrri rannsóknir 

hafa sýnt að þeir iðkendur sem skynja leiðtogahegðun þjálfara síns svo að hann hafi ekki 

frammi alræðislega hegðun eru líklegri til þess að vera á vídd innri hvatningar (Amorose og 

Horn, 2000; Amorose og Horn, 2001; Hollembeak og Amorose, 2005). Þó svo að tengslin hafi 

ekki verið marktæk í þessari rannsókn er ekki ástæða til að draga í efa að iðkendur sem skynja 

leiðtogahegðun þjálfara síns svo að hann hafi frammi alræðislega hegðun upplifi sig lága hvað 

varðar innri hvatningu þar sem alræðisleg hegðun er ekki til þess gerð að hvetja einstaklinga 

áfram.   

Rannsókn gerði tilraun til þess að skoða hvaða hvatningarvíddir það væru sem stjórnuðu 

fyrir eða hefðu áhrif á áform um áframhaldandi iðkun. Niðurstöður margvíðrar 

aðhvarfsgreiningar hvað varðar tengsl á milli innri hvatningar og áforma um áframhaldandi 

iðkun voru ekki marktæk. Fyrri rannsóknir hafa þó leitt líkur á að þeir iðkendur sem halda 

áfram iðkun sinni séu líklegri til þess að vera drifnir áfram af innri hvatningu (Pelletier o.fl., 

2001; Ryska o.fl., 2002). Það að rannsókn sýndi ekki marktæk tengls hvað þetta varðar þá er 

áhugavert að þau tengsl sem greining sýndi eru neikvæð og ástæða til að staldra aðeins við 

það. Hvað veldur því að iðkendur sem hvattir eru áfram að innri hvatningu sem gefur í skyn 

að þeir brenni fyrir handknattleik, sjá ekki endilega fyrir sér að þeir haldi áfram iðkun. Getur 

verið að þeir séu ekki að fá verkefni eða áskoranir við hæfi? Getur verið að þeir upplifi sig svo 



 

51 
 

að þeir komist ekki lengra og því sé ekki ástæða til þess að halda áfram? Þetta eru spurningar 

sem vert er að kryfja og nauðsynlegt að skoða frekar.  

Niðurstöður rannsóknar hvað varðar tengsl á milli samþættrar og samsamaðrar stjórnunar 

og áforma um áframhaldandi iðkun voru ekki marktækar. Fyrri rannsóknir hafa ekki skoðað 

þessa víddir sameinaðar, þær hafa þó sýnt fram á að þeir einstaklingar sem hvattir eru áfram 

af ómeðvitaðri (Calvo o.fl., 2010) og ytri stjórnun séu líklegri til þess að hverfa frá iðkun (Calvo 

o.fl., 2010, Pelletier o.fl., 2010). Þessar víddir eru mikilvægar fyrir þróun hvatningar hjá 

iðkanda og því þarf að huga vel að því hvað mögulegt sé til að koma iðkanda af vídd 

ómeðvitaðrar og ytri stjórnunar yfir á vídd samþættrar og samsamaðrar stjórnunar. Iðkun þarf 

að fara frá því að vera stjórnað af ytri öflum svo sem þvingunum og verðlaunum í að vera 

nokkuð sem iðkandi finnur að hann þurfi að gera og lokum þegar komið er á vídd innri 

hvatningar eitthvað sem hann brennur fyrir.  

Niðurstöður hvað varðar hvatningarleysi voru í takt við fyrri rannsóknir (Calvo o.fl., 2010, 

Sarrazin o.fl., 2002) en neikvæð tengsl komu fram á milli hvatningarleysis og áforma um 

áframhaldandi iðkun. Niðurstöður voru marktækar hvað þetta varðar og voru tenglsin nokkuð 

sterk. Þeir iðkendur sem eru á vídd hvatningaleysis sjá enga sérstaka ástæðu til þess að halda 

áfram að æfa, þeir upplifa sig jafnvel vanmáttuga og að þeir hafi ekki stjórn (Pelletier o.fl., 

1995). Hér skortir iðkanda í raun allan vilja til þess að framkvæma athöfn (Ryan og Deci, 

2000b). Þessa iðkendur þarf að skoða sérstaklega og sjá hvað er hægt að gera til þess að 

aðstoða þá við að finna það sem hentar þeim. Ef áhugi er til staðar að iðka handknattleik þá 

má ætla að þeir þurfi meiri aðstoð en þeir sem eru ekki á vídd hvatningarleysis. Það má líka 

ætla sem svo að þeir hafi bara engan áhuga á að leggja stund á handknattleik, að hugur þeirra 

leiti annað og þá er um að gera að aðstoða þá við að finna það sem hentar.  

Markmið rannsóknar var að skoða hvernig iðkendur handknattleiks á Íslandi skynja 

leiðtogahegðun þjálfara síns og hvort sú skynjun á hegðun spái fyrir um áform um 

áframhaldandi iðkun í gegnum hvatningu iðkenda. Það er hvort að innri hvatning miðli fyrir 

sambandi skynjaðar leiðtogahegðunar þjálfara og áforma um áframhaldandi iðkun. 

Niðurstöður sýndu að um hlutamiðlun er að ræða þar sem innri hvatning miðlar sambandi 

skynjaðrar leiðtogahegðunar og áforma iðkanda um áframhaldandi iðkun. Þetta gefur ástæðu 

til að ætla að ekki er nóg að horfa til leiðtogahegðunar þjálfara þegar áform um áframhaldandi 

iðkun er skoðuð, það þarf auk þess að horfa til hvatningar iðkanda.  
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Hvað varðar bakgrunnsbreytur var ákveðið að skoða hvort að munur væri á innri hvatningu 

iðkenda og áforma um áframhaldandi iðkun eftir kyni, aldri og hversu lengi iðkandi hafi lagt 

stund á handknattleik. Ekki kom fram marktækur munur hvað bakgrunnsbreytur varðar.  

Niðurstöður gefa okkur tækifæri til þess að ætla sem svo að leiðtogahegðun þjálfara skiptir 

máli og hún hafi áhrif á hvatningarvídd iðkenda sem aftur hefur áhrif á áform iðkenda varðandi 

áframhaldandi iðkun. Þetta verður að taka til athugunar innan Handknattleikssambands 

Íslands og aðildarfélaga þess, þjálfari verður að vera í stakk búinn til þess að standast þær 

kröfur sem iðkendur leita eftir og þurfa á að halda. Það má ekki gera ráð fyrir að allir iðkendur 

viti endilega hvað það er sem þeir þurfa á að halda. Ætla má einnig að einhverji iðkendur 

rembist og rembist við að halda áfram án þess að fá þá fróun sem þeir þurfa til þess að þroska 

með sér rétta hvatningarvídd. Það er á ábyrgð þjálfara að veita þessa fróun og það er á ábyrgð 

Handknattleikssambands Íslands og aðildarfélaga að þjálfarar hafi þá þekkingu og menntun 

sem til þarf.  

 

10.1 Takmarkanir rannsóknar og tillögur 

Helsta takmörkun rannsóknar er hversu lítið úrtak rannsóknar var. Auk þess má velta því upp 

hvort að rétt hafi verið að fá foreldra til þess að svara fyrir iðkendur. Það gæti hafa verið til 

þess að foreldrar hafi ekki treyst sér til þess að leggja mat á skynjun barna sinna eða hvar þær 

væru staddir hvað varðar hvatningu. Rannsakandi kann því að hafa ofmetið samband foreldra 

og barns og gefið sér að foreldra væru vel innviklaðir í handknattleiksiðkun barna sinna. 

Æskilegra væri að fá iðkendur til þess að svara sjálfa og vinna rannsókn í nánara samtarfi við 

þau íþróttafélög sem hafa handknattleik innan sinna vébanda. Til þess að tryggja sem besta 

svörun væri best að mæta iðkendum á sínum heimavelli og láta þá svara áður en farið væri á 

æfingu eða í lok æfingar.  

Áhugavert væri einnig að framkvæma rannsókn í upphafi tímabils og aftur í lok tímabils. 

Þannig gætu íþróttafélög lagt betra mat á leiðtogahegðun þjálfara og hvað það væri sem þyrfti 

að vinna með. Þannig væri einnig mögulegt að sjá hvort að frammistaða liðs yfir tímabil gæti 

mögulega haft áhrif á innri hvatningu iðkenda. Auk þess væri áhugavert að skoða mismunandi 

íþróttagreinar og hvort að munur væri þar á skynjaðri leiðtogahegðun þjálfara og innri 

hvatningar iðkanda eftir því hvaða íþrótt iðkandi leggur stund á.   
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Viðauki 1 

 

 

Kæri þátttakandi 

 

Spurningarkönnun þessi er hluti af lokaverkefni mínu í meistaranámi í markaðsfræði og 

alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands.  

 

Markmið könnunnar snýr að upplifun iðkenda á þjálfara sínum ásamt ástæðum þess að 

viðkomandi barn æfir handknattleik. Til þess að skoða viðfangsefnið leita ég til foreldra 

iðkenda.  

Ef þú kæra foreldri átt fleiri en eitt barn sem leggur stund á handknattleik þá máttu 

vinsamlegast svara könnun fyrir hvert barn. 

 

Það tekur aðeins nokkrar mínútur að svara könnun en öll svör eru nafnlaus og verða ekki 

rakin til þátttakanda.  

 

Svörun þín kæra foreldri er mér mikils virði þar sem þessi könnun er mikilvægur partur af 

námi mínu. Rannsókn er unnin undir leiðsögn Auðar Hermannsdóttur.  

 

Með fyrirfram þökk  

Elínborg Erla Knútsdóttir, eek1@hi.is 
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Leiðtogakvarði fyrir íþróttir  

Vinsamlegast tilgreindu hversu sjaldan eða oft eftirfarandi á við um þann þjálfara sem 

þjálfar barnið þitt.  

 

1 2 3 4 5 

Aldrei  Sjaldan Stundum Oft Alltaf 

  (25% tilvika) (50% tilvika) (75% tilvika)   
 

Þjálfari;  

Þjálfun og kennsla  

Sér til þess að sérhver iðkandi æfi miðað við getu  

Útskýrir aðferðir og taktík íþróttarinnar fyrir sérhverjum iðkanda  

Veitir því sérstaka athygli að leiðrétta mistök iðkanda 

Sér til þess að allir iðkendur hvert hlutverk hans sem þjálfara er í liðinu   

Leiðbeinir öllum iðkendum persónulega varðandi þá tækni sem íþróttin krefst 

Skipuleggur fyrirfram hvað skuli gera 

Útskýrir fyrir hverjum iðkanda hvað iðkandi á að gera og hvað á ekki að gera 

Ætlast til af hverjum iðkanda að hann/hún sinni verkefni sínu til smáatriða 

Bendir hverjum iðkanda á veikleika og styrkleika sína 

Gefur nákvæmar leiðbeiningar til hvers iðkanda um hvað eigi að gera í öllum aðstæðum 

Sér til þess að framlag iðkenda sé samhæft 

Útskýrir hvernig framlag hvers og eins iðkanda passar inn í heildarmyndina 

Tilgreinir í smáatriðum til hvers er ætlast af hverjum iðkanda 

Alræðisleg hegðun 

Vinnur tiltölulega sjálfstætt óháð iðkendum 

Útskýrir ekki afhverju hann gerir tiltekna hluti 

Neitar að gera málamiðlanir á ákvarðanatöku 

Heldur sig út af fyrir sig 

Talar á þann hátt að ekki eigi að draga í efa ákvarðanir hans eða gjörðir 

Lýðræðisleg hegðun  

Biður um álit iðkenda á aðferðum fyrir ákveðna leiki eða mót 

Fær samþykki hópsins um mikilvæg málefni áður en hann tekur ákvarðanir 

Leyfir iðkendum að taka þátt í ákvarðanatöku 

Hvetur leikmenn til að koma með tillögur um leiðir varðandi framkvæmd æfinga 

Leyfir liðinu að setja sér sin eigin markmið 

Leyfir iðkendum að prófa sínar eigin leiðir jafnvel þó þeir geri mistök 
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Biður um álit iðkenda á mikilvægum þjálfunarmálum 

Leyfir iðkendum að vinna á þeirra eigin hraða 

Leyfir iðkendum að ákveða leikkerfi sem nota á í leikjum og mótum 

Félagslegur stuðningur  

Hjálpar leikmönnum með persónuleg vandamál 

Hjálpar meðlimum hópsins að leysa úr ágreiningi 

Hugar að persónulegri velferð iðkenda 

Gerir iðkendum persónulega greiða 

Sýnir umhyggju sem hann hefur fyrir iðkendum 

Hvetur iðkendur til að leita til sín 

Hvetur til náinna óformlegra samsipta 

Býður iðkendum heim til sín 

Jákvæð endurgjöf 

Hrósar iðkendum fyrir framan aðra þegar hann/hún stendur sig sérstaklega vel 

Segir iðkanda frá þegar hann/hún stendur sig sérstaklega vel 

Sér til þess að iðkandi sé verðlaunaður fyrir góða frammistöðu 

Sýnir þakklæti þegar iðkandi stendur sig vel 

Gefur hrós þegar iðkandi á það skilið 
 

 

 

 

Merktu við hversu illa eða vel eftirfarandi staðhæfingar eiga við sem ástæður þess að þitt 

barn æfir handknattleik.  

 

1 2 3 4 5 

Á mjög illa við Á illa við Á hæfilega við Á vel við Á mjög vel við 

 
Vegna spennunar hann/hún finnur þegar hann/hún er algjörlega niðursokkin/n í verkefnið                                                 
(Innri hvatning) 

Því að þetta er hluti af því hvernig hann/hún hefur valið að lifa lífi sínu                                                                           
(Samþætt stjórnun) 

Af því að það er góð leið til læra marga hluti sem gætu gagnast honum/henni á öðrum 
sviðum lífsins (Samsömuð stjórnun) 

Af því að handknattleikur gerir iðkanda kleift að vera vel liðinn af fólki sem hann/hún þekkir 
(Ytri stjórnun) 
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Iðkandi veit það ekki lengur og upplifir sig ekki geta náð árangri í handknattleik                                               
(Hvatningarleysi) 

Iðkandi upplifir mikla persónulega ánægju þegar hann/hún nær góðum tökum á ákveðnum 
tæknilega erfiðum æfingum  (Innri hvatning) 

Af því að það er algjörlega nauðsynlegt að æfa íþróttir ef maður vill vera í formi                                                          
(Ómeðvituð stjórnun) 

Af því að þetta ein af bestu leiðunum sem iðkandi hefur valið til þess að þróa aðrar hliðar líf 
síns (Samsömuð stjórnun) 

Af því að þetta er hluti af honum/henni                                                                                                                                            
(Samþætt stjórnun) 

Af því að hann/hún verður að æfa handknattleik til að líða vel með sjálfan sig                                                            
(Ómeðvituð stjórnun) 

Vegna virðingarinnar sem hann/hún hlýtur fyrir að vera íþróttamaður/íþróttakona                                                                 
(Ytri stjórnun)  

Iðkandi veit ekki hvort hann/hún vilji halda áfram að eyða tíma sínum og orku í handknattleik 
lengur (Hvatningarleysi) 

Af því að taka þátt í handknattleik er í samræmi við hans/hennar innstu gildi                                                                  
(Samþætt stjórnun) 

Vegna ánægjunnar sem iðkandi upplifir þegar hann/hún fullkomnar eigin getu                                                                      
(Innri hvatning) 

Af því að þetta er ein af bestu leiðunum til að viðhalda góðu sambandi við vini                                                          
(Samsömuð stjórnun) 

Af því að iðkanda myndi líða illa ef hann/hún væri ekki að verja tíma í handknattleik                                              
(Ómeðvituð stjórnun) 

Það er ekki nógu skýrt lengur; iðkandi er ekki viss um að það henti honum/henni að vera í 
handknattleik (Hvatningarleysi) 

Vegna ánægjunnar að uppgötva nýjar leiðir til að bæta frammistöðu                                                                                          
(Innri hvatning) 

Fyrir félagslega ávinning þess að vera handknattleiksiðkandi                                                                                                      
(Ytri stjórnun) 

Vegna þess að æfa vel bætir frammistöðu                                                                                                                                  
(Samsömuð stjórnun) 

Af því að þátttaka í handknattleik er ómissandi hluti af lífi iðkanda                                                                                     
(Samþætt stjórnun) 

Iðkanda finnst hann/hún ekki njóta handknattleiks eins og hann/hún gerði áður                                             
(Hvatningarleysi) 

Af því að iðkandi velur að stunda hreyfingu reglulega                                                                                                           
(Ómeðvituð stjórnun) 

Til að sýna öðrum hvað iðkandi er góð/ur í handknattleik                                                                                                                  
(Ytri stjórnun) 

 

 



 

67 
 

Bakgrunnsupplýsingar  

 

Hversu ólíklegt eða líklegt er að barnið þitt haldi áfram æfa handknattleik á næsta tímabili 

2019/2020? 

- Mjög ólíklegt  

- Ólíklegt  

- Hvorki né 

- Líklegt  

- Mjög líklegt  
 

Hversu lengi hefur barnið þitt æft handknattleik? 

- Innan við ár 

- 1 – 2 ár 

- 3 – 4 ár  

- 5 – 6 ár  

- 7 – 8 ár  

- 9 – 10 ár  

- Lengur en 10 ár  
 

Er aðalþjálfari barns menntaður þjálfari? 

- Já  

- Nei  

- Veit ekki  
 

Af hvaða kyni er aðalþjálfari barns þíns? 

- Kona  

- Karl  

- Annað 
 

Kyn barns  

- Stelpa  

- Strákur  

- Annað  
 

Hvaða ár er barn fætt? 

 

_____ 

 


