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Útdráttur 

Rannsókn þessi snýst um að skoða hvaða áhrif stuðningur foreldra hefur á 

árangur, líðan og þátttöku barna í íþróttum á Íslandi. Stuðningur foreldra er 

vandmeðfarinn og flóknari en margur myndi halda en foreldrar þurfa sífellt að 

vera að uppfæra sig til að geta veitt ákjósanlegan stuðning. Skólaárið 2013-2014 

lagði Rannsóknir og greining spurningalista fyrir unglinga í 8., 9. og 10. bekk 

grunnskóla á öllu Íslandi. Alls svöruðu 10521 nemandi spurningalistanum sem 

samanstóð af 82 spurningum um hag og líðan. Þá voru tekin fjögur viðtöl við 

reynda knattspyrnuþjálfara. Tilgangurinn var að reyna að greina hvernig börn 

væru að upplifa stuðning foreldra sinna og hvort það hefði áhrif á íþróttaiðkun 

þeirra, líðan eða árangur. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að 

foreldrar á Íslandi virðast vera að standa sig vel þegar kemur að því að styðja 

við börn sín. Þannig var marktækur munur á milli þeirra sem áttu erfitt eða 

auðvelt með að fá stuðning frá foreldum þegar kom að íþróttaiðkun, árangri, 

sjálfstrausti, trú á eigin hæfni og líðan. Þörf er á frekari rannsóknum á 

viðfangsefninu en vonandi mun rannsókn þessi nýtast þjálfurum og félögum 

sem þurfa að leiðbeina foreldrum á einn eða annan hátt. 

 

Lykilorð: Stuðningur, börn, foreldrar, íþróttir, árangur, íþróttaiðkun, líðan, 

sjálfstraust, sjálfsálit, hæfni  
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Formáli 

Frá því að ég man eftir mér og jafnvel fyrr hef ég verið í kringum íþróttir. Síðan þá var alltaf 

augljóst hvaða veg í lífinu ég myndi fara og frá sex ára aldri hef ég stundað íþróttir. Síðustu 20 ár 

hef ég stundað knattspyrnu af miklum krafti og spilað í efstu deild karla undanfarin ár. Haustið 

2019 fóru skórnir hins vegar í hilluna og við tók knattspyrnuþjálfun af fullum þunga. Að auki starfa 

ég sem styrktarþjálfari. Eftir að þjálfunin fékk stærra hlutverk í lífi mínu hef ég mikið velt fyrir mér 

hvernig stuðningur foreldra er hjá iðkendum mínum og hvort hægt sé að tengja hann við 

íþróttaiðkun barnanna. Að sama skapi hugsaði ég til baka og rifjaði upp hvernig stuðningurinn 

foreldra minna var og liðsfélaga minna og hvernig íþróttaiðkun okkar tók mismunandi stefnu.  

 Ritgerð þessi er metin til 12 ECTS eininga lokaverkefnis til B.Sc. gráðu í íþróttafræði við 

Íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík vorið 2020. Hugmyndina fékk ég við þjálfun barna á 

Akranesi og lagði fyrir Margréti Lilju, aðjúnkt við Íþróttafræðideild við Háskólann í Reykjavík, á 

skólasetningu íþróttafræðinnar haustið 2019. Hún tók vel í hugmyndina og síðan þá hefur 

verkefnið verið í smíðum. 

 Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, Margréti Lilju Guðmundsdóttur, drekasmið og 

aðjúnkt við Háskólann í Reykjavík og Daða Rafnssyni, kennara við íþróttafræðideild Háskólans í 

Reykjavík fyrir samstarfið og ómetanlega hjálp í gegnum ferlið. Þá vil ég senda sérstakar þakkir til 

viðmælenda minna fyrir að gefa sér tíma til að hitta mig og veita mér góðar upplýsingar. Móður 

minni þakka ég fyrir að yfirfara stafstetningu og málfar í ritgerðinni. Að lokum vil ég þakka 

unnustu minni, Alexöndru Bjarkadóttur, fyrir mikla þolinmæði, skilning og ómetanlega aðstoð í 

gegnum allt ferlið.  

 Viðmælendur mínir voru spenntir að sjá útkomu verkefnisins og vonuðust til þess að það 

myndi nýtast íþróttafélögum á Íslandi við að mynda stefnu í foreldrafræðslu varðandi stuðning til 

barna og ungmenna. Von mín er að svo hafi tekist til en mikil þörf er á fræðslu til foreldra og 

aukinni umræðu um mikilvægi stuðnings foreldra í garð barna sinna. 
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Inngangur 

Ávinningur skipulagðs íþróttastarfs er margþættur og er með aukinni þekkingu að verða 

mikilvægari í nútímasamfélagi. Áhrif hreyfingar á líkamlega, andlega og félagslega heilsu ásamt 

þroska barna eru mikil. Fyrir utan bætta líkamlega heilsu eru börn sem stunda íþróttir eða 

hreyfingu líklegri til að vera félagslega samþykkt ásamt auknu sjálfsáliti og aukinni vellíðan, 

aukinni hæfni í ákveðinni færni (Bois, Sarrazin, Brustad, Trouilloud og Cury, 2005; MacDonald, 

Côté, Eys og Deakin, 2011; Viðar Halldórsson, 2010). Þá eru börn sem hreyfa sig líklegari til að 

stunda hreyfingu á fullorðinsárum með öllum þeim ávinningi sem því fylgir (Bois o.fl., 2005). Þegar 

börn eru að byrja sinn feril í íþróttum eru foreldrar í lykilhlutverki vegna þess að mjög ung börn 

byrja í skipulögðu íþróttastarfi fyrir tilstuðlan foreldra sinna. Ung börn eyða stórum hluta af 

frítíma sínum með fjölskyldunni og er það því í höndum foreldranna að skapa umhverfi sem 

styður og hvetur börn til hreyfingar (Bois o.fl., 2005). Á þessum árum geta foreldrar því haft mikið 

um það að segja hvernig börn upplifa og horfa á hreyfingu og íþróttaþátttöku (Beets, Cardinal og 

Alderman, 2010). Foreldrar eru fyrirmyndir, styrkja hegðun barnanna, koma með uppástungur 

um hreyfingu af einhverjum toga og útrýma hindrunum sem eru í vegi þeirra (Beets o.fl., 2010; 

Bois o.fl., 2005; Trost og Loprinzi, 2011). Þessa upplifun og skoðun taka börn síðan með sér inn í 

næstu æviskeið og má því segja að foreldar séu því einskonar dyraverðir, sem stjórna því hvaða 

hreyfingu og íþróttir börnin veljast í og hversu miklum tíma þau eyða í þær (Kanters, Bocarro og 

Casper, 2008).  

Foreldrar skrá börn sín í íþróttir af ótal ástæðum. Markmiðið er að skapa umhverfi sem 

leyfir mistök, börnunum að þroskast og njóta sín, öðlast eiginleika og hæfni sem stuðlar að bættri 

frammistöðu ásamt heilbrigðu, sjálfstæðu og sjálfsmiðuðu lífi (Kanters o.fl., 2008; MacDonald 

o.fl., 2011). Þátttaka og væntingar foreldra hafa ekki eingöngu áhrif á upphaflega þátttöku barna 

heldur getur hún einnig spáð fyrir um skoðun barnsins á hvaða íþrótt/ir það ætlar að stunda (Bois 

o.fl., 2005; Kanters o.fl., 2008). Væntingar foreldranna hafa áhrif á hvernig þau tala við börn sín, 

hvetja þau áfram, þau tækifæri sem þau fá og þá reynslu sem þau upplifa í gegnum íþróttir (Bois 

o.fl., 2005). Þannig eykst áhugahvöt og löngun barnanna og árangur þeirra verður betri (Babkes 

og Weiss, 1999; Bois o.fl., 2005). Svipaða sögu er hægt að segja um skynjun foreldra á hæfni barns 

síns í íþróttum. Hvernig foreldrar skynja hæfni barns síns hefur mikið að segja um það hvernig 
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barnið upplifir eigin hæfni, þeirri trú sem það hefur á sjálft sig og er mikilvægur hluti þess að 

barnið skari fram úr (Babkes og Weiss, 1999; Bois o.fl., 2005). Þannig njóta börn sinnar 

íþróttaiðkunnar betur ef þau skynja og upplifa að foreldrar þeirra njóti sjálf að stunda íþróttir, því 

einstaklingar læra með því að horfa og það sem fyrir þeim er haft (Babkes og Weiss, 1999; Trost 

og Loprinzi, 2011). Það hefur meiri áhrif þegar sá sem horft er á er mikilsvirtur eins og foreldar í 

augum barna sinna þannig að foreldrar eru ein besta fyrirmyndin, en talið er að íþróttaiðkun 

foreldra hafi bein jákvæð áhrif á íþróttaiðkun barna þeirra (Trost og Loprinzi, 2011). 

Eins og komið hefur fram getur ávinningur skipulagðs íþróttastarfs verið mikill en 

eingöngu ef reynsla og upplifun barnanna af íþróttunum er jákvæð. Þannig eru börn sem stunda 

skipulagt íþróttastarf hraustari, með meira sjálfstraust, félagslega virkari og eiga fleiri vini (Viðar 

Halldórsson, 2010). Foreldrar hafa mikil áhrif á upplifun barna sinna en þau auðvelda þeim að 

aðlagast íþróttinni félagslega ásamt því að fylgja félagslegri þróun þeirra eftir (Babkes og Weiss, 

1999). Í viðtalið við Viðar Halldórsson félagsfræðing segir hann „Að barn stundi íþróttir er í raun 

hluti af því að undirbúa barnið fyrir lífið sjálft, kenna því jákvæð samfélagsleg gildi og gera barnið 

betur í stakk búið til að takast á við þau verkefni sem bíða þess á lífsleiðinni“ (2010). 

Þróun barns í íþróttum 

Frá því að barn byrjar í íþróttum og þangað til það hættir í skipulögðu íþróttastarfi getur verið 

langur tími en á þeim tíma gengur barnið í gegnum mikla þróun, bæði sem einstaklingur og 

íþróttamaður. Upp á síðkastið hefur þróun hæfileikaríkra barna í íþróttum orðið mikilvægari þar 

sem sífellt fleiri leitast eftir því að skara fram úr. Þannig hefur sérhæfing orðið meiri og byrjar fyrr 

(Lauer, Gould, Roman og Pierce, 2010). Kenning frá Côté, Baker og Abernethy (2003) segir að 

börn sem skara fram úr eyði hundruðum klukkutíma í leik og æfingar fyrir átta ára aldur. Á þessum 

aldri eru það foreldrarnir sem hafa mest áhrif á þróun barnanna, ekki þjálfarar eða jafningjar 

(Lauer o.fl., 2010). Í rannsókn Lauer og félaga (2010) á hlutverki foreldra í þróun barna í tennis 

kom í ljós að stuðningur var það atriði sem oftast kom upp en á sama tíma kom í ljós að foreldrar 

eyða tíma í leik með barninu og kenna því grunnhreyfingar í íþróttinni og almenna hreyfifærni. 

Þá unnu foreldrar með andlega og félagslega þáttinn með því að kenna ákveðin gildi og lífsleikni 

í gegnum íþróttina. Þessi gildi voru meðal annars vinnuframlag, íþróttamannsleg hegðun og 

virðing fyrir andstæðingnum (Lauer o.fl., 2010). 
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 Hægt er að skipta þróun barna í íþróttum niður í þrjú stig sem fjölskyldur þurfa í 

sameiningu að komast í gegnum (Côté, 1999).  Stigin þrjú skiptast eftir hlutfalli milli leiks og 

alvarleika en þau eru sýnistaka (e.sampling), sérhæfing (e. specialization) og fjárfesting 

(e.investment) en stuðningur og hlutverk foreldra breytist milli stiga (Côté, 1999; Harwood og 

Knight, 2015).  Á stigi eitt er leikurinn allsráðandi og öll börn innan fjölskyldunnar fá samskonar 

athygli og stuðning frá foreldrum sínum, sem eru leiðtogar sem styðja og hvetja börn sín til 

þátttöku í sem flestum íþróttum til að auka áhuga þeirra og safna að sér víðtækri þekkingu (Côté, 

1999). Á stigi tvö er hlutfallið milli leiks og alvarleika nokkurn veginn jafnt en á því stigi eykst 

sérhæfing barnanna. Þá verða foreldrarnir stuðningsmenn barna sinna og styðja ákvörðun 

barnsins um hvaða íþrótt það ætlar að stunda af krafti (Côté, 1999). Þá fer aukin athygli 

foreldranna að færast yfir á það barn innan fjölskyldunnar sem er í þessu sérhæfingarferli (Côté, 

1999; Harwood og Knight, 2015). Á þriðja og síðasta stiginu er alvarleikinn í fyrirrúmi og 

foreldrarnir fara að fórna ýmsu úr sínu lífi til að hámarka árangur barnsins í sinni íþróttagrein 

(Côté, 1999; Harwood og Knight, 2015). Á þessum tíma eykst stuðningur við íþróttabarnið mikið 

og athyglin sem það fær er mikil þannig að oft kemur upp biturð og öfund hjá systkinum þess 

(Côté, 1999). 

 Flestir foreldrar hafa mikil áhrif á áhugahvöt, hegðun og félagslegan þroska barna í 

íþróttum og taka virkan þátt í starfi barnanna með því að mæta á leiki, taka þátt í fjáröflunum og 

öðru sjálfboðaliðastarfi innan félags barnsins. Foreldrar starfa einnig mikið innan veggja 

heimilisins og ræða hluti líkt og matarræði og gera upp keppni eftir að henni líkur (Elliott, 

Drummond og Knight, 2018). Hins vegar eru margir foreldrar ekki í stakk búnir að styðja við börn 

sín á og eftir umbreytingaskeiðið en almennt telja foreldrar að þátttaka þeirra minnki þegar 

barnið eldist og þeirra hlutverk sé að mestu leyti á fyrsta stigi barnsins í íþróttum (Elliott o.fl., 

2018; Lauer o.fl., 2010). Það er rangt þar sem hlutverk foreldranna minnkar ekki en það breytist. 

Foreldrar hafa ennþá mikil áhrif á frammistöðu og félagslegan þátt barnsins á seinni stigum og 

spila lykilhlutverk með stuðningi sínum í þeirri breytingu sem á sér stað þegar börn fara í 

sérhæfðari þjálfun og verða afreksíþróttabörn (Elliott o.fl., 2018). Þetta ferli getur hins vegar verið 

krefjandi fyrir foreldra, líkt og börnin, en þegar foreldrar breytast úr því að vera eingöngu 

foreldrar í íþróttaforeldra lenda þeir oft í því að eiga í vandræðum með hvað á að segja og hvernig 
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er best sé að haga sér þegar barnið leitar ráða vegna vandamála í íþróttinni (Elliott o.fl., 2018; 

Harwood og Knight, 2016). Íþróttaforeldrar lenda í margþættum kröfum og þurfa að búa yfir 

spönn af þekkingu og eiginleikum til að auka líkur á hámarksupplifun barna af íþróttum (Harwood 

og Knight, 2016). Börn fara í gegnum mismunandi þroskastig, bæði sem einstaklingar og sem 

íþróttamenn, á ferlinum og lenda í fullt af krefjandi aðstæðum líkt og meiðslum, vera ekki valin í 

lið, eiga misgóða frammistöðu og vera ekki valin áfram í landslið svo eitthvað sé nefnt sem gerir 

það að verkum að íþróttaforeldrar þurfa að vera í stöðugri þróun til að geta veitt viðeigandi 

stuðning (Elliott o.fl., 2018; Harwood og Knight, 2016). Fyrir þau börn sem ætla sér langt í 

íþróttum og eiga farsælan feril getur höfnun líkt og að vera ekki valin í lið eða áframhaldandi veru 

í landsliði haft mikil áhrif og því mikilvægt að aðstoða börnin í þessum aðstæðum en þar eru 

foreldar í einstakri stöðu (Elliott o.fl., 2018). Þannig þarf að leiðbeina foreldrum á mismunandi 

hátt eftir aldri og getustigi barnsins til að barninu líði sem best og nái sem bestum árangri í 

íþróttum (Harwood og Knight, 2016).  

 Á unglingsárunum eru börn smátt og smátt að reyna taka stjórnina á eigin lífi og skapa sér 

meira frjálsræði, en til þess að barn komist á milli stiga í þróun sinni þarf það að búa yfir ákveðnu 

sjálfseftirliti og sjálfsstjórn (Lauer o.fl., 2010). Foreldrar, sem reyna að takmarka þessa raun, geta 

verið að skapa stress og kvíða hjá barninu og þannig hefta þróun þess í íþróttum en börn sem 

komast á milli stiga upplifa meiri þátttöku og skilning foreldra ásamt því að frá meira hrós (Lauer 

o.fl., 2010). Þannig tengist það þegar börn komast á milli stiga ákveðinni hegðun foreldra en 

foreldrar barna sem komast á milli stiga sýna börnum sínum hvernig á að bæta sig, ýta á þau að 

æfa af meiri krafti, hlusta á vandamál barna sinna og skilja þeirra sjónarhorn, veita hlýju og setja 

ákjósanlega pressu á þau (Harwood og Knight, 2015; Lauer o.fl., 2010). Foreldrar þurfa þess vegna 

að breyta hlutverki og hegðun sinni frá fyrsta stigi yfir á það síðasta og finna ákveðið jafnvægi á 

milli stuðnings og sjálfstæðis barnsins, því börn vilja fá ráð og stuðning frá foreldrum sínum áfram 

þrátt fyrir að þau séu að leita að sjálfstæði, svo þeim líði vel í því sem þau eru að gera (Lauer o.fl., 

2010). 

Stuðningur eða pressa 

Þátttaka foreldra í íþróttastarfi barna sinna og hegðun þeirra getur mótað upplifun og þróun 

barnsins en með aukinni aðkomu foreldra hefur umræðan aukist um hvað hæfileg þátttaka þeirra 
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er og hvernig henni er hagað (Dorsch, King, Dunn, Osai og Tulane, 2017). Þátttöku foreldra er oft 

skipt upp í stuðning eða pressu. Stuðningur foreldra er hegðun sem ýtir undir þátttöku barna í 

íþróttum og tengt ánægju, sjálfsstjórn og sjálfsmynd barna á meðan pressa foreldra er „bein og 

stjórnandi hegðun með það að markmiði að fá tafarlaus viðbrögð frá barninu og niðurstöður sem 

eru foreldri mikilvægt“ (O’Rourke, Smith, Smoll og Cumming, 2011, bls. 400). Pressa er tengd við 

óánægju, frammistöðukvíða og neikvæða upplifun barna (Dorsch o.fl., 2017).  

Ekki er óalgengt að börn og foreldrar séu ekki sammála um hvað er stuðningur og hvað er 

pressa frá foreldrum. Stuðningur er mikilvægur þáttur á uppvaxtarárum þegar kemur að 

íþróttaiðkun barna en mikilvægt er að notast við viðeigandi stuðning og gera sér grein fyrir því 

hvaða áhrif foreldrar eru að hafa með þátttöku sinni (Elliott o.fl., 2018; Trost og Loprinzi, 2011). 

Ef börn og foreldrar eru ekki sammála og ræða ekki málin geta foreldrar haft neikvæð áhrif á 

íþróttaiðkun barnanna, þátttöku og upplifun þeirra af íþróttum án þess að ætla sér að gera það, 

en stuðningur og þátttaka foreldra er einnig lykilatriði fyrir afreksíþróttabörn að ná árangri (Elliott 

o.fl., 2018). Í könnun meðal tennisþjálfara í Bandaríkjunum kom fram að jákvæðasta hegðun 

foreldra væri stuðningur, í mismunandi formi (Lauer o.fl., 2010). Foreldrar sem hafa jákvæð gildi 

að leiðarljósi, hæfilegar væntingar, leggja ekki of mikla áherslu á keppni, snemmbæra sérhæfingu 

og árangur eru líklegari til að veita hæfilegan stuðning og hvatningu (Kanters o.fl., 2008; Viðar 

Halldórsson, 2010). Þá geta foreldrar haft mikil áhrif á sjálfsskynjun barna á eigin hæfni með 

jákvæðri endurgjöf og raunhæfum væntingum ásamt því að auka áhugahvöt og ánægju í 

íþróttinni (Côté, 1999; Jowett og Cramer, 2009). Fyrir 12 ára aldurinn er mikilvægt að hvetja börn 

til þátttöku í fleiri en einni íþróttagrein til að auka hreyfiþroska og finna íþrótt sem þeim líður vel 

í (Witt og Dangi, 2018). Eftir þann aldur vilja börn hafa meiri stjórn á eigin lífi og íþróttaiðkun og 

það er þá sem málin flækjast örlítið fyrir foreldrana en á þeim árum verður stuðningurinn ennþá 

mikilvægari (Jowett og Cramer, 2009; Witt og Dangi, 2018). Með aukinni getu barns, meiri keppni, 

sérhæfingu, tíma og æfingaálagi virðast foreldrar, sem veita hæfilegan stuðning, deyfa eða draga 

úr því álagi sem lendir á barninu en foreldrar lenda oft í vandræðum á þessum árum þar sem þau 

gera sér ekki grein fyrir því hvernig barnið upplifir íþróttina (Elliott o.fl., 2018; Jowett og Cramer, 

2009). Að sama skapi getur stuðningur foreldra minnkað stress og kvíða hjá börnum tengt 

frammistöðu og keppni (Côté, 1999). Þess vegna er fræðsla og leiðbeiningar fyrir foreldra 
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afreksíþróttabarna nauðsynleg viðbót í starfi íþróttafélaga og eitthvað sem hægt er að gera meira 

af. Ef foreldrum tekst að búa til skilningsríkt umhverfi þar sem þau reyna að gera sér grein fyrir 

upplifun barnsins af íþróttum er kominn grundvöllur til að finna ákjósanlega þátttöku og stuðning 

foreldra (Elliott o.fl., 2018). Þegar uppi er staðið er það þó upplifun barnsins sem sker úr um hvort 

stuðningurinn sé hæfilegur eða ekki og til að skapa slíkt umhverfi er því mikilvægt fyrir foreldra 

að setjast niður með börnum sínum, þegar þau eru komin með þroska til, og ræða hvernig barnið 

upplifir íþróttina, stuðning foreldra sinna og hversu mikla þátttöku þeirra barninu líður vel með 

(Elliott o.fl., 2018; Kanters o.fl., 2008). Árangur mun síðan fylgja í kjöflarið ef einblínt er á að 

börnum líði vel í íþróttum, þau séu í íþróttum á sínum forsendum, verði sterk félagslega og með 

gott sjálfstraust (Viðar Halldórsson, 2010). „Þá er þau miklu líklegari til að skuldbinda sig við 

starfið, líklegari til að leggja sig fram, ná árangri og njóta allra þeirra góðu gilda sem íþróttirnar 

geta gefið“ (Viðar Halldórsson, 2010). Þannig hefur komið í ljós að íslenskir afreksmenn í íþróttum 

ná árangri vegna þess hversu gaman þeir hafa af íþróttinni. Þeir hafa fengið að spreyta sig í 

mörgum íþróttum á yngri árum og þannig fundið grein sem þeir hafa gaman af og eru í á eigin 

forsendum. Þannig gefa þau sig öll í hvert verkefni (Viðar Halldórsson, 2010). 

 Stuðningur getur verið margskonar eftir aðstæðum og einstaklingum (Beets o.fl., 2010; 

Kanters o.fl., 2008; Lauer o.fl., 2010; Trost og Loprinzi, 2011). Þó er hægt að skipta honum upp í 

tvo flokka, áþreifanlegan og óáþreifanlega (Beets o.fl., 2010; Loucaides og Tsangaridou, 2017; 

Qurban, Siddique, Wang og Morris, 2018; Qurban, Wang, Siddique, Morris og Qiao, 2019). 

Óáþreifanlega stuðningnum má síðan skipta upp í tvo undirflokka, upplýsingagjöf og hvatningu 

(Beets o.fl., 2010). 

Áþreifanlegur stuðningur 

Áþreifanlegur stuðningur er allur stuðningur sem hægt er að leggja hönd á með einhverjum hætti. 

Þannig getur stuðningur foreldra verið í formi þess að greiða æfingagjöld, kaupa útbúnað, koma 

barni til og frá æfingum og keppni ásamt því að mæta á og fylgjast með keppni og æfingum 

(Kanters o.fl., 2008; Loucaides og Tsangaridou, 2017; Qurban o.fl., 2018, 2019). Það að foreldrar 

taki sjálfir þátt í íþróttum eða hreyfingu, eru fyrirmyndir barna sinna og hreyfa sig með börnum 

sínum er einnig dæmi um áþreifanlegan stuðning (Qurban o.fl., 2018, 2019). Oft á tíðum er 



14 
 

áþreifanlegi stuðningurinn meiri en sá óáþreifanlegi en auðveldara er að borga æfingagjöld og 

kaupa útbúnað en að vita hvað á að segja og hvenær á að segja það (Qurban o.fl., 2019). 

Óáþreifanlegur stuðningur 

Eins og áður kom fram má skipta óáþreifanlega stuðningnum í tvo undirflokka. Fyrri flokkurinn er 

upplýsingagjöf. Það er meðal annars þegar foreldrar ræða mikilvægi hreyfingar og 

íþróttaiðkunnar almennt ásamt því að íþróttaiðkun barnanna skipti foreldrana máli og að þau 

njóti þess að fylgjast með barni sínu í sinni íþrótt (Beets o.fl., 2010; Qurban o.fl., 2019). Þá eru 

ráðleggingar og aðstoð við lausn á vandamálum tengd íþróttinni einnig óáþreifanlegur stuðningur 

í formi upplýsingagjafar (Qurban o.fl., 2018, 2019). Seinni flokkurinn er hvatning. Hvatning getur 

verið munnleg eða með líkamstjáningu, í formi jákvæðrar endurgjafar, eða hrós (Beets o.fl., 2010; 

Lauer o.fl., 2010; Qurban o.fl., 2018, 2019). Þetta er gert til að styrkja jákvæða hegðun með 

beinum hætti (Beets o.fl., 2010). 

Pressa 

Fyrir foreldra getur verið krefjandi að gera sér grein fyrir hvernig upplifun barnsins af íþróttinni 

er og hvert sé markmið og stefna barnsins. Mikilvægt er að markmið og stefna barns og foreldra 

sé svipuð, foreldrar ætlist ekki til meira af börnum sínum en geta segir til um og foreldrar upplifi 

árangur barns síns í samanburði við getu þess en ekki aðra iðkendur sem eru mögulega komnir 

lengra í íþróttinni (Babkes og Weiss, 1999). Þannig þurfa foreldrar að takmarka væntingar sína í 

takt við getu, markmið og stefnu barnsins því börn sem eru hrædd við að standast ekki væntingar 

foreldra sinna finna fyrir meiri pressu (Kanters o.fl., 2008). Því minni pressu sem börnin finna fyrir 

frá foreldrum sínum því jákvæðari verður upplifun barnanna af íþróttaiðkun. Það sama má segja 

um stuðning frá foreldrum. Því meiri sem hann er því jákvæðari upplifun fyrir börnin (Babkes og 

Weiss, 1999; Kanters o.fl., 2008; Lauer o.fl., 2010). Þar sem þessu er öfugt farið, pressan er meiri 

og stuðningurinn minni, verða skaðlegri tilfinningar og börnin sýna fram á einkenni keppniskvíða, 

félagskvíða innan liðsins og auknar líkur eru á því að börnin hætti íþróttaiðkun (Babkes og Weiss, 

1999; Kanters o.fl., 2008). Pressa frá foreldrum er einnig beintengd sjálfsskynjun barnsins á eigin 

hæfni því góð sjálfsskynjun ásamt stjórn á tilfinningum og hegðun er mikilvæg til að ná árangri en 

börn sem finna fyrir of mikilli pressu hafa verri sjálfsskynjun á eigin hæfni vegna þess að þau eru 

hrædd um að standast ekki væntingar foreldra sinna (Babkes og Weiss, 1999; Kanters o.fl., 2008). 
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Einstaklingar sem hafa trú á eigin hæfni og stjórna hegðun sinni eru eðlislega áhugasamari um að 

eltast við stærri verkefni og drauma (Babkes og Weiss, 1999). Í þessu samhengi eru foreldrar 

mikilvægir þar sem börn sem fá ófyrirséð hrós fyrir að reyna rétta hluti, til að tileinka sér einhverja 

hæfni, byggja innra með sér umbunakerfi sem hjálpar þeim að ná tökum á þeirri hæfni. Þetta 

gefur til kynna að endurgjöf foreldra er mikilvæg, því upplifuð hæfni barnsins, ánægja þess og 

innri áhugahvöt er beintengd tíðni og tegund endurgjafar foreldra (Babkes og Weiss, 1999). 

 Hegðun foreldra á hliðarlínu í keppni hefur gríðarlega mikið að segja varðandi upplifun 

barna. Fín lína er á milli stuðnings og hvatningar foreldra þegar þeir reyna að stjórna barninu í 

keppni. Þegar foreldrar reyna að stjórna barni sínu upplifa börnin gríðarlega pressu að þurfa að 

vinna og vera best (Viðar Halldórsson, 2010). Mikilvægt er að auka fræðslu til foreldra frá 

íþróttafélögum hvað þetta varðar en skilaboðin þurfa að vera þau sömu frá öllum aðilum. Að 

sama skapi ná foreldrar sem veita hæfilegan stuðning og eru með heilbrigt sjónarhorn að 

takmarka pressuna og auka ánægju barnsins í íþróttinni. Þetta gera þau með því að finna jafnvægi 

milli íþróttarinnar og annarra þátta í lífinu líkt og skólastarfi, vina og fjölskyldunnar (Lauer o.fl., 

2010). 

Þátttaka foreldra 

Þó foreldrar vilji eingöngu það besta fyrir barn sitt getur þátttaka þeirra bæði verið jákvæð og 

neikvæð (Knight, Neely og Holt, 2011; Ross, Mallett og Parkes, 2015). Foreldrum finnst erfitt að 

áætla hversu mikil þátttaka þeirra á að vera en hægt er að skipta þátttöku þeirra í þrjá flokka, of 

lítil, hófleg og of mikil þátttaka (Côté, 1999; Kanters o.fl., 2008). Hófleg þátttaka lýsir foreldrum 

sem bera hag barnanna fyrir brjósti jafnvel þótt þeir þurfi að fórna persónulegum áhugamálum í 

staðinn en hófleg þátttaka, stuðningur og hrós er meðal annars tengt við betri hæfni, ánægju og 

þátttöku barns (Côté, 1999; Ross o.fl., 2015). Á sama tíma er of mikil þátttaka, of miklar væntingar 

og gagnrýni tengd við aukinn kvíða, hræðslu við mistök og brottfall úr íþróttum. Ásamt því verður 

innri áhugahvöt þeirra, ánægja, trú á eigin getu og sjálfstraust minna (Knight o.fl., 2011; Ross o.fl., 

2015). Of mikil þátttaka getur meðal annars falist í að stjórna barni af hliðarlínu, rífast við þjálfara 

eða dómara og gagnrýna börn fyrir mistök í keppni (Witt og Dangi, 2018). 

Foreldrar íþróttamanna sem skara fram úr eru viljugari að mæta á keppni hjá sínum 

börnum, mæta oftar á æfingar og er jákvæð þátttaka þeirra ein af forsendum þess að barnið nái 
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árangri (Côté, 1999; Knight og Holt, 2014). Vegna þess er ekki skrítið að foreldrar vilji taka virkan 

þátt í íþróttastarfi barna sinna. Að vera íþróttaforeldri í dag er hins vegar krefjandi og krefst 

mikillar kunnáttu svo barnið upplifi íþróttina á sem jákvæðastan hátt. Foreldrar eru meira 

invinkluð í íþróttastarf barna sinna en áður fyrr og leika mörg hlutverk (Pynn, Dunn og Holt, 2019). 

Þátttaka foreldra og hvernig hún verður er samspil margra þátta. Aðrir foreldrar, þjálfarar, 

áhyggjur af þeirra eigin hegðun, þekking og reynsla af íþróttinni, fyrri reynsla sem íþróttaforeldri 

og markmið og væntingar til íþróttarinnar sem barnið er að taka þátt í getur allt haft áhrif á 

hvernig þátttaka foreldra verður (Pynn o.fl., 2019). Þegar uppi er staðið er það hinsvegar upplifun 

barnsins af þátttöku foreldra sinna sem skiptir mestu máli (Kanters o.fl., 2008; Knight og Holt, 

2014; Witt og Dangi, 2018). Börn eru mismunandi eins og þau eru mörg. Þannig geta foreldrar, 

sem taka jafn mikinn þátt í starfi barna sinna og veita samskonar stuðning, annars vegar verið að 

styðja á viðeigandi hátt en hins vegar verið að leggja of mikla pressu á barn sitt (Kanters o.fl., 

2008). Þannig geta foreldrar, sem halda að þau séu að skapa umhverfi sem hvetur barn sitt áfram 

til að ná árangri og njóta þess að stunda íþróttir í raun og veru, verið að ýta undir það að barnið 

hætti íþróttaiðkun því neikvæð þátttaka ýtir undir brottfall (Kanters o.fl., 2008; Knight og Holt, 

2014). Að finna ákjósanlega þátttöku foreldra er langt ferli sem er mismunandi eftir hverju barni. 

Það er því mikilvægt fyrir foreldra að setjast niður með börnum sínum, ræða hvernig börnin 

upplifa stuðning þeirra og búa til samkomulag sem allir aðilar eru sáttir við og ýtir undir ánægju 

og árangur barnanna í íþróttum (Kanters o.fl., 2008; Knight og Holt, 2014). Þá þurfa foreldrar að 

taka þátt á forsendum barnanna, skilja upplifun barnsins af íþróttinni, hvar í ferlinu börnin þurfa 

aðstoð, ræða hver markmið barnanna séu og deila markmiðum þeirra með þeim (Knight og Holt, 

2014; Pynn o.fl., 2019). Foreldrar þurfa að gera sér grein fyrir af hverju þau hvetja börn sín til 

íþróttaiðkunnar og athuga hvort ástæður þeirra séu þær sömu og ástæður barnanna (Knight og 

Holt, 2014). Með því að deila markmiðum með börnum sínum eiga foreldrar auðveldara með að 

aðlaga þátttöku sína og stuðning eftir mismunandi getu- og þroskastigi barnanna (Pynn o.fl., 

2019). Eiginleiki foreldra til að greina tilfinningar nákvæmlega og aðlagast að þeim eykur líka 

ánægju og árangur barna í íþróttum. Þetta gera foreldrar með því að hlusta á börn sín og deila 

markmiðum þeirra með þeim (Pynn o.fl., 2019).  
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Í byrjun íþróttaferilsins er jákvætt fyrir börn að stunda margar íþróttagreinar. Þegar kemur 

að því að velja íþróttagrein og hversu mikið þau ætla að leggja í íþróttina er rödd barnanna 

mikilvægust, foreldrar geta ekki valið það fyrir börn sín (Witt og Dangi, 2018). Þetta er á svipuðum 

tíma og keppni fer að aukast hjá börnunum. Þegar kemur að keppni geta foreldrarnir haft mikil 

áhrif á börn sín með þeirri hegðun sem þau sýna á meðan á keppni stendur, bæði munnlega og 

með líkamstjáningu, en þannig tjá foreldrar börnum sínum þau markmið sem þeir hafa fyrir þau  

(Knight o.fl., 2011). Í kringum keppni kemur líka oft fram hvort foreldrarnir leggi áherslu á að 

vinna eða hvort viðleitni og framlag sé nóg (Knight o.fl., 2011). Þátttaka foreldra barna sem leggja 

of mikla áherslu á að vinna er oftar en ekki neikvæð og leggja þau óþarfa pressu á börnin sem ýtir 

undir brottfall úr íþróttum (Knight o.fl., 2011; Witt og Dangi, 2018). Foreldrar barna sem skara 

fram úr lögðu meiri áherslu á frammistöðu og viðleitni barnanna í stað útkomu sem veldur því að 

börnunum leið vel í íþróttinni, þátttaka þeirra er jákvæð (Knight o.fl., 2011; Pynn o.fl., 2019). 

Þannig hvetja foreldrarnir börnin til að vera frammistöðumiðuð, skapa umhverfi sem ýtir undir 

bætta getu og byggja upp innri áhugahvöt hjá börnunum sem veldur því að þau eru líklegari til að 

upplifa íþróttir á jákvæðari hátt, upplifa hæfni sína betri og búa yfir meira sjálfsáliti (Pynn o.fl., 

2019). Þannig má auka árangur og draga úr brottfalli með því að leggja áherslu á framlag frekar 

en niðurstöðu í keppni, finna jafnvægi í þátttöku foreldra, leyfa börnum að finna sjálfsstjórn í 

keppni og vera með reglur og umhverfi sem gerir flestum kleift að taka þátt (Knight o.fl., 2011; 

Pynn o.fl., 2019; Witt og Dangi, 2018). Þátttaka foreldra er þó mikilvæg þegar kemur að keppni 

en á aldrinum 12-15 ára, þegar keppni fer að aukast, eru börn sérstaklega stillt inn á hegðun og 

endurgjöf foreldra fyrir og eftir keppni þar sem andrúmsloftið getur verið rafmagnað (Knight o.fl., 

2011; Witt og Dangi, 2018). Mikið af upplýsingum um hegðun foreldra í keppni kemur úr 

einstaklingsíþróttum en rannsókn Knight og félaga (2011) á unglingsstelpum í hópíþrótt gefur góð 

viðmið um hvernig börn vilja að foreldrar sínir hagi sér í kringum keppni. Fyrir keppni vilja 

keppendur að foreldrarnir fullvissi sig um að þau séu tilbúin, líkamlega og andlega, svo liðinu muni 

ganga vel (Elliott o.fl., 2018; Knight o.fl., 2011). Á meðan á keppni stendur eiga foreldrarnir að 

skapa jákvætt og yfirvegað umhverfi með hvatningu og passa að  hafa ekki truflandi áhrif á leikinn 

eða dragi að sér óþarfa athygli. Eftir keppni eiga foreldrar síðan að leyfa liðinu að klára leikinn og 

koma með uppbyggilegar athugasemdir (Knight, Boden og Holt, 2010; Knight o.fl., 2011). Þessar 
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upplýsingar taka undir það hversu krefjandi getur verið að vera íþróttaforeldri í dag og hversu 

fjölþætt hlutverk foreldranna er en foreldrar þurfa að vita hvenær á að hegða sér á ákveðinn hátt, 

hvaða orð skal nota og hvenær þau eiga að hafa afskipti af barni sínu og hvenær ekki (Knight og 

Holt, 2014; Knight o.fl., 2011; Pynn o.fl., 2019). Að því sögðu er mikilvægt fyrir íþróttafélög að 

halda fræðsluerindi fyrir foreldra til að auðvelda þeim umbreytinguna sem á sér stað þegar 

foreldar verða að íþróttaforeldrum (Pynn o.fl., 2019; Witt og Dangi, 2018). 

Rannsókn eftir Harwood og Knight (2015) skilgreinir sérfræðiþekkingu íþróttaforeldra sem 

„þátttaka foreldra í íþróttastarfi sem eykur líkurnar á því að barn uppfylli mögulega getu sína, 

upplifi jákvæða félagslega reynslu og sýni framfarir á ýmsum sviðum“. Sama rannsókn gengur út 

frá sex forsendum þegar kemur að íþróttaforeldrum (Harwood og Knight, 2015; Pynn o.fl., 2019). 

Forsenda eitt fjallar um að foreldrar velji rétt tækifæri fyrir börn sín þegar kemur að 

íþróttum og veiti þeim nægilegan stuðning. Þar segir að foreldrar sem búa yfir meiri þekkingu 

styðji ekki eingöngu börn sín betur í íþróttum heldur velji einnig betri tækifæri sem henta börnum 

þeirra betur. Að velja rétt tækifæri fyrir börnin er tengt við stigin þrjú sem börnin fara í gegnum 

til að verða afreksíþróttafólk en líklegra er að börn nái þeirri hæfni sem möguleiki er að ná með 

réttum tækifærum (Harwood og Knight, 2015; Pynn o.fl., 2019). Þá er líklegra að börn stundi 

íþróttir til lengri tíma, félagsleg reynsla þeirra verður betri og minni líkur eru á  meiðslum 

(Harwood og Knight, 2015). Þannig hefur komið í ljós að börn sem taka þátt í mörgum 

fjölbreyttum íþróttum á fyrsta stigi sínu, í stað þess að sérhæfa sig snemma í einni grein, eru 

líklegari til að eiga jákvæða upplifun, betri þróun sem íþróttafólk og eiga meiri möguleika á að 

verða afreksíþróttafólk (Harwood og Knight, 2015; Pynn o.fl., 2019). Á fyrsta stigi barnsins í 

íþróttum er þekking foreldra að leyfa barni sínu að taka þátt í mörgum og fjölbreyttum íþróttum. 

Þegar barnið þroskast síðan og fer að auka sérhæfingu sína í einni grein kemur þekking foreldra 

síðan í ljós með því að útvega barni sínu þann stuðning, útbúnað, aðstöðu og þjálfun sem til þarf 

(Harwood og Knight, 2015; Kanters o.fl., 2008; Loucaides og Tsangaridou, 2017; Pynn o.fl., 2019; 

Qurban o.fl., 2018, 2019). Seinni hluti þessarar forsendu fjallar um hæfilegan stuðning foreldra 

sem hámarkar þróun, reynslu og tækifæri barnsins. Hæfilegur stuðningur getur verið í formi 

tilfinningalegs stuðnings, sérstaklega þegar illa gengur, í formi ráðlegginga og síðan áþreifanlegur 

stuðningur, sem oft er litið á sem sjálfsagðan hlut, þar sem foreldrar kaupa útbúnað, borga 
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æfingagjöld og koma barni til og frá æfingu eða keppni (Harwood og Knight, 2015; Kanters o.fl., 

2008; Loucaides og Tsangaridou, 2017; Pynn o.fl., 2019; Qurban o.fl., 2018, 2019). Þannig er stór 

hluti af þekkingu foreldra að kynna sér íþróttina og fá ráðleggingar frá þjálfurum og öðrum 

foreldrum til þess að auka líkurnar á að barnið upplifi íþróttir á jákvæðari hátt, þróun þess í 

gegnum stigin þrjú verði betri og líkurnar á árangri séu meiri (Harwood og Knight, 2015). 

Forsenda tvö gengur út á að foreldrar skilji og beiti annað hvort skipandi eða leiðandi 

uppeldisaðferð. Þegar foreldrar eru kröfuharðir og skipandi eru þeir að notast við skipandi 

uppeldisaðferð (Holt, Tamminen, Black, Mandigo og Fox, 2009; Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnadóttir, 2010; Sapieja, Dunn og Holt, 2011). Börn foreldra sem aðhyllast þessa aðferð 

ná yfirleitt mikilli hæfni og jákvæðri niðurstöðu í keppni (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnadóttir, 2010; Pynn o.fl., 2019). Foreldrar sem notast við leiðandi uppeldisaðferð gefa 

börnum sínum val að velja á milli þess að leysa verkefni sjálf í stað þess að stjórna hegðun þeirra 

(Holt o.fl., 2009; Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2010; Sapieja o.fl., 2011). Sú 

aðferð hefur sýnt fram á jákvæða upplifun barna af íþróttum (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnadóttir, 2010; Pynn o.fl., 2019). Þátttaka foreldra í íþróttastarfi barna sinna getur verið 

mismikil eftir því hvora uppeldisaðferðina þau aðhyllast. Foreldrar sem notast við skipandi 

uppeldisaðferð geta með of mikilli þátttöku dregið úr sjálfstæði barna sinna á meðan þeir sem 

notast við leiðandi uppeldisaðferð geta tekið mikinn þátt en barnið getur samt tekið ákvarðanir 

sjálft og býr yfir eðlislægri áhugahvöt (Pynn o.fl., 2019). Foreldrar geta notast við báðar þessar 

uppeldisaðferðir í uppeldi barna sinna, annað hvort sama foreldrið við mismunandi aðstæður eða 

sitthvort foreldrið við sömu aðstæður (Hollins, 2016; Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún 

Aðalbjarnadóttir, 2010; Pynn o.fl., 2019; Sapieja o.fl., 2011). Þannig getur móðirin verið leiðandi 

og faðirinn skipandi eða öfugt við einhverjar ákveðnar aðstæður. Þannig er einn hluti þekkingar 

foreldar á íþróttum barna að skilja og geta beitt skipandi, leiðandi eða blandaðri uppeldisaðferð 

og að foreldrar þekki aðferðir hvors annars til að búa til umhverfi sem leyfir barninu að blómstra 

(Pynn o.fl., 2019).  

Forsenda þrjú fjallar um að foreldrar skilji og stjórni tilfinningalegum kröfum í keppni og 

geti verið fyrirmynd barns í þeim efnum. Foreldrar mæta á flesta keppnisviðburði barna sinna og 

eru þar í aðstæðum sem eru krefjandi fyrir tilfinningar þeirra (Harwood og Knight, 2015; Knight 
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og Holt, 2014; Knight o.fl., 2011; Pynn o.fl., 2019). Allir foreldrar vilja að barni sínu gangi vel og 

geta verið stressuð yfir frammistöðu barnsins, reið dómaranum fyrir ákvarðanir eða reynt að 

stjórna barni sínu til að bæta frammistöðu. Ein af grunnforsendum í þekkingu foreldra í íþróttum 

er eiginleikinn að ráða við þær tilfinningar sem eiga sér stað á meðan á keppni stendur. Ef svo er 

eru foreldra betri fyrirmyndir fyrir börn sín sem og eru betur í stakk búin að veita tilfinningalegan 

stuðning eftir að keppni líkur. Þá vilja börnin ekki að foreldrarnir dragi að sér óþarfa athygli á 

meðan keppni stendur (Knight o.fl., 2010, 2011). Í grein Omli og Wiese-Bjornstal (2011) sem fjallar 

um hvernig börn vilja að foreldrar hagi sér á hliðarlínunni, var hægt að skipta foreldrum í þrjá 

hópa, stuðningsríka foreldra, kröfuharða þjálfara og brjálaða aðdáendur. Æskileg hegðun foreldra 

þar fól meðal annars í sér hvatningu á meðan og eftir keppni, hrós, samúð með öðrum liðum og 

köll í átt að dómurum til að koma í veg fyrir meiðsli (Harwood og Knight, 2015; Knight o.fl., 2011; 

Omli og Wiese-Bjornstal, 2011; Pynn o.fl., 2019). Foreldrar sem skilja tilfinningar í keppni gera sér 

líka grein fyrir tilfinningalegum þörfum barnanna og kunna að meta gildi líkt og framlag, 

heiðarleika, sjálfstæði, yfirvegun og íþróttamannslega hegðun hjá barni sínu (Harwood og Knight, 

2015; Knight o.fl., 2010, 2011; Omli og Wiese-Bjornstal, 2011).  

Forsenda fjögur segir til um að þekking foreldra sé einnig að hlúa að og viðhalda heilbrigðu 

sambandi við aðra mikilvæga aðila sem eru í kringum íþróttir barna þeirra. Þarna er verið að tala 

um önnur börn, foreldra þeirra, þjálfara, dómara og þá sem standa að skipulagningu starfsins 

(Harwood og Knight, 2015; Knight o.fl., 2011; Pynn o.fl., 2019; Witt og Dangi, 2018). Foreldrar eru 

í miklum samskiptum við þessa aðila og ef samband þeirra er jákvætt verður upplifun barnsins 

jákvæðari. Það kemur til þar sem foreldrið getur leyst ágreining á milli síns barns og eftirfarandi 

aðila með tilfinningalegum stuðning (Witt og Dangi, 2018). Foreldrar sem búa yfir betri þekkingu 

geta deilt barni sínu með þjálfaranum, skilja vald hans og gera ekki lítið úr því, sérstaklega ekki 

fyrir framan barnið (Harwood og Knight, 2015). Þá skilja foreldarnir afstöðu þjálfarans og leyfa 

honum að þjálfa barnið og stjórna hraðanum á þróun barnsins án þess að hafa áhrif á það. Þeir 

foreldar taka einnig ábyrgð á hegðun barns síns og styðja þjálfarann í að styrkja ákveðna hegðun 

í æfingum og keppni. Þá eru foreldrar sem búa yfir mikilli þekkingu viljug í að hlusta á og læra af 

þjálfaranum varðandi þjálfunarálag, hvíld og endurheimt svo eitthvað sé nefnt (Harwood og 

Knight, 2015; Knight o.fl., 2011; Witt og Dangi, 2018). Mikilvægt er fyrir foreldra að eiga í góðu 
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sambandi við aðra foreldra og reyna að koma í veg fyrir rifrildi og áflog þar á milli. Þannig geta 

foreldrar aðstoðað hvort annað með því að deila upplýsingum og láta hvort öðru líða betur í 

kringum keppni barnanna. Þá líður börnunum líka betur. Að lokum getur félagsþörf foreldra verið 

fullnægt að hluta ef foreldrahópurinn í kringum íþróttastarf barnanna verður samheldinn og 

góður (Harwood og Knight, 2015; Pynn o.fl., 2019).  

Forsenda fimm fjallar um þær kröfur sem settar eru á foreldra sem hluthafa þegar kemur 

að skipulagi og þróun barnsins. Foreldrar barna í íþróttum þurfa að huga að skipulagi í kringum 

íþróttir barna sinna til að koma í veg fyrir að íþróttaiðkun fari að hafa áhrif á aðra þætti líkt og 

fjölskylduna, skóla og félagslíf barnanna og annarra fjölskyldumeðlima (Harwood og Knight, 2015; 

Lauer o.fl., 2010). Þannig þarf að huga að fjárhagsmálum og þeim neikvæðu áhrifum sem 

íþróttaiðkun gæti haft á samband milli foreldra sem og systkini sem ekki stunda íþróttir (Côté, 

1999; Harwood og Knight, 2015; Lauer o.fl., 2010). Þegar kemur að þróun barnsins er ekki 

eingöngu verið að tala um þróun barns sem íþróttamanns heldur einnig sem persónu. Þannig þarf 

að viðhalda virði menntunar og gæta þess hvaða áhrif íþróttinar munu hafa á líf barnsins almennt. 

Þetta á einkum við þegar barn er komið á efri stig, hefur hafið sérhæfingu og aukið magn æfinga 

(Elliott o.fl., 2018; Harwood og Knight, 2015; Lauer o.fl., 2010).  

Forsenda sex fjallar um hvernig foreldrar, sem búa yfir mikilli þekkingu, aðlaga þátttöku 

sína og stuðning eftir þróun barnsins í gegnum stigin þrjú. Þannig færast foreldrar frá því að vera 

miðpunktur íþróttaiðkunnar barna sinna á stigi eitt yfir í að auka skipulag og stuðning við barn 

sitt í kringum keppni á stigi tvö (Côté, 1999; Harwood og Knight, 2015; Lauer o.fl., 2010; Pynn 

o.fl., 2019). Breytingin frá stigi tvö yfir á stig þrjú er oft sú erfiðasta þar sem þá draga foreldrarnir 

sig svolítið til baka og þjálfararnir verða aðalsérfræðingarnir (Harwood og Knight, 2015; Pynn o.fl., 

2019). Þessi breyting veldur oft óvissu og kvíða hjá bæði barninu og foreldrum. Á stigi þrjú eru 

börn að auka sjálfstæði sitt og þurfa foreldrar því að vinna með barni sínu til að finna jafnvægi á 

þátttöku sinni (Harwood og Knight, 2015; Lauer o.fl., 2010; Pynn o.fl., 2019). Það er hins vegar 

mikilvægt fyrir foreldrana að draga sig ekki alveg til hlés þó barnið sé orðið sjálfstæðara og 

þjálfarinn í stærra hlutverki en þau því mikilvægt er að foreldranir veiti áfram skilyrðislausan 

stuðning og ákveðið bakland sem veitir barninu öryggistilfinningu þegar þau eru að reyna að þróa 

með sér feril í afreksíþróttum (Harwood og Knight, 2015; Lauer o.fl., 2010). 
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Foreldrar barna sem hafa skarað fram úr ganga oft lengra en aðrir foreldrar og skapa 

umhverfi sem er líklegra til árangurs. Þá deila þessir foreldrar markmiðum með börnum sínum og 

finna því viðeigandi tækifæri fyrir börn sín í íþróttum í stað þess að ýta þeim í einhverja eina átt 

(Harwood og Knight, 2015; Knight og Holt, 2014; Pynn o.fl., 2019).  

Sjónarhorn barna 

Rannsókn á börnum í kringum keppni sýnir að börnin vilja hafa foreldrana með sér, það er bara 

mismunandi hvað börnin vilja frá foreldrunum eftir aðstæðum og tímasetningu (Knight o.fl., 

2010; Pynn o.fl., 2019). Upplýsingar eins og þessar eru mikilvægar foreldrum ef þau vilja finna 

ákjósanlega þátttöku og hámarka árangur (Elliott o.fl., 2018). Börnin vilja að foreldrar aðstoði við 

undirbúning keppninnar, horfi á frammistöðu og viðleitni í stað niðurstöðu, sýni virðingu, dragi 

ekki að sér óþarfa athygli og veiti jákvæða en að sama skapi raunhæfa endurgjöf að lokinni keppni 

(Knight o.fl., 2010, 2011; Pynn o.fl., 2019). Þetta sýnir að börn vilja mismunandi hegðun og 

stuðning frá foreldrum fyrir, á meðan og eftir keppni (Elliott o.fl., 2018; Knight o.fl., 2011). Í 

rannsókn Knight og félaga (2010) kemur fram að ungir tennisspilarar vilja ekki fá taktísk eða 

tæknileg ráð á meðan keppni stendur heldur koma frekar með praktísk ráð sem og hvetjandi 

skilaboð úr stúkunni. Börn meta þátttöku foreldra ekki út frá magni heldur gæðum en börn sjá 

foreldra sem taka of mikinn þátt sem streituvalda sem draga úr ánægju sinni, lækka sjálfstraust 

og sjálfsálit og auka kvíða (Kanters o.fl., 2008; Knight o.fl., 2010, 2011; Ross o.fl., 2015). Börn sem 

upplifa kvíða hafa meiri áhyggjur af neikvæðu mati foreldra þeirra og eru líklegari til að brenna út 

og hætta í íþróttum (Babkes og Weiss, 1999; Knight o.fl., 2010). Börnin vilja að foreldrarnir séu í 

hlutverki stuðningsaðila í íþróttastarfi sínu, láti þjálfarann sjá um taktísk og tæknileg mál og styðji 

framlag og viðleitni (Harwood og Knight, 2015; Knight o.fl., 2010). Börnum finnst mikilvægt að 

foreldrar hagi sér eins og umhverfið gerir ráð fyrir og verði sér ekki til skammar fyrir framan 

liðsfélagana (Knight o.fl., 2010). Þess vegna er mikilvægt fyrir foreldrana að gera sér grein fyrir 

hvernig ákveðin íþróttagrein ætlast til að áhorfendur hagi sér. Þannig er ekki hægt að haga sér 

eins í stúkunni á fótboltaleik og á keppni í samkvæmisdansi. Að lokum finnst börnum mikilvægt 

að fá tækifæri til þess að hafa stjórn á íþróttaiðkun sinni, sem hægt er að tengja við leiðandi 

uppeldisaðferð (Hollins, 2016; Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2010; Knight o.fl., 

2010; Sapieja o.fl., 2011). 
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Uppeldisaðferð 

Þó hegðun og stuðningur foreldra í kringum keppni sé mikilvægur er stuðningurinn heima við frá 

degi til dags ennþá mikilvægari (Pynn o.fl., 2019). Þar kemur inn hvernig uppeldisaðferð foreldrar 

beita. Samkvæmt Baumrind eru til fjórar uppeldisaðferðir sem foreldrar geta notast við en þær 

eru eftirlát, afskiptalaus, skipandi og leiðandi aðferð (Berger, 2017). Foreldrar sem notast við 

eftirláta uppeldisaðferð setja ekki skýr mörk, sýna hlýju og leyfa sjálfsstjórn (Berger, 2017; Uji, 

Sakamoto, Adachi og Kitamura, 2014). Þegar barn lendir í afskiptalausri uppeldisaðferð eru engin 

mörk eða kröfur, lítill stuðningur og í raun vanræksla af hálfu foreldra (Berger, 2017).  

Seinni tvær uppeldisaðferðirnar eru töluvert algengari en hinar en eins og Harwood og 

Knight (2015) fjölluðu um í forsendu tvö þurfa íþróttaforeldrar að skilja og kunna að beita annað 

hvort skipandi eða leiðandi uppeldisaðferð til að hámarka árangur og ánægju barna sinna í 

íþróttum (Berger, 2017; Pynn o.fl., 2019; Uji o.fl., 2014). Foreldrar sem aðhyllast skipandi 

uppeldisaðferð setja skýr mörk, eru kröfuharðir, nota óútskýrðar refsingar og sýna litla hlýju 

(Berger, 2017; Harwood og Knight, 2015; Pynn o.fl., 2019; Uji o.fl., 2014). Börn foreldra sem 

notast við skipandi uppeldisaðferð ná yfirleitt mikilli hæfni í ákveðinni íþróttagrein og jákvæðri 

niðurstöðu í keppni (Pynn o.fl., 2019). Þegar foreldrar notast við leiðandi uppeldisaðferð setja 

þeir skýr mörk, hvetja og útskýra, sýna mikla hlýju og gefa börnum sínum val, innan ákveðins 

ramma, til að velja á milli til að leysa verkefnin sjálf í stað þess að stjórna hegðun þeirra (Berger, 

2017; Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2010; Pynn o.fl., 2019; Sigrún 

Aðalbjarnadóttir, 2007; Uji o.fl., 2014). Þessi aðferð hefur sýnt fram á jákvæða upplifun barna af 

íþróttum ásamt því að rannsókn Pynn og félaga (2019) sýnir að foreldrar barna sem skarað hafa 

fram úr notast við leiðandi uppeldisaðferð (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnadóttir, 

2010; Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007). Því er leiðandi uppeldisaðferð góð leið til að barn geti tekið 

ákvarðanir sjálft og búi yfir eðlislægri áhugahvöt en þessir foreldrar taka mikinn þátt í lífi barna 

sinna og hafa virkan áhuga á því sem þau taka sér fyrir hendur (Pynn o.fl., 2019). Börn geta því 

upplifað blöndu af skipandi og leiðandi uppeldisaðferðum. Annars vegar getur annað foreldrið 

notast við skipandi uppeldisaðferð og hitt leiðandi en hins vegar getur sama foreldrið notast við 

mismunadi uppeldisaðferð eftir þeim aðstæðum sem þau eru í (Pynn o.fl., 2019). Þá er mikilvægt 

að aðlaga uppeldisaðferð sína að barninu, líkt og stuðning og þátttöku, því börn eru með 
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mismunandi persónueinkenni, skapgerð og áhugahvöt (Berger, 2017; Harwood og Knight, 2016; 

Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2010; Lauer o.fl., 2010; Pynn o.fl., 2019; Sapieja 

o.fl., 2011; Uji o.fl., 2014). Forsenda tvö í rannsókn Harwood og Knight (2015) fjallar um hvernig 

foreldrar þurfa að aðlaga þátttöku sína í íþróttastarfi barna sinna eftir því hvort þau notast við 

skipandi eða leiðandi uppeldisaðferð. Foreldrar sem notast við skipandi aðferð geta með of mikilli 

þátttöku haft heftandi áhrif á þátttöku barna sinna og dregið úr sjálfstæði þeirra (Harwood og 

Knight, 2015; Pynn o.fl., 2019). Foreldrar sem notast við leiðandi aðferð geta tekið meiri þátt þar 

sem börn þeirra búa yfir eðlislægri áhugahvöt og geta tekið ákvörðun sjálf, þrátt fyrir þátttöku 

foreldra sinna (Harwood og Knight, 2015; Pynn o.fl., 2019). Því þurfa foreldrar að gera sér grein 

fyrir hvaða uppeldisaðferð þau eru að beita og aðlaga þátttöku sína eftir því. 

Staðan á Íslandi 

Á Íslandi er íþróttastarf barna og unglinga unnið á annan hátt en í flest öllum öðrum löndum. 

Margt er gert til að auðvelda börnum að taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi en þar má helst nefna 

samþættingu skóla og íþróttastarfs, með skólarútu og aukinni samvinnu þar á milli, ásamt 

frístundastyrk frá bæjarfélögum. Þá eru fagmenntaðir þjálfarar sem taka á móti börnum í 

íþróttastarfi hér á landi frá fyrstu æfingu þeirra, ólíkt því sem þekkist annars staðar í Skandinavíu. 

Líklegt er að sá þáttur spili stórt hlutverk, bæði í þróun barnanna sem íþróttamenn og sem 

einstaklingar, en íþróttaiðkun barna og unglinga er algeng hér á landi samanborið við aðrar þjóðir 

sem við berum okkur gjarnan saman við (Viðar Halldórsson, 2010). Því má segja að Íslendingar 

séu að gera mjög vel í íþróttastarfi barna og unglinga. Niðurstöður kannana á unglingum á Íslandi 

sýna að hlutfall unglinga sem taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi fjórum sinnum í viku eða oftar, 

hefur aukist um 17-20% síðan 1997 upp í 42-45% allra unglinga í 8., 9. og 10. bekk á Íslandi 

(Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2018). Upp á síðkastið hafa íþróttir á Íslandi tekið risastökk á 

heimsvísu og landslið í mörgum greinum náð góðum árangri ásamt stöku íþróttafólki sem er að 

skara fram úr. Með meiri árangri og aukinni þátttöku fylgja auknar kröfur, bæði frá foreldrum og 

þjálfurum, og íþróttir barna eiga það til að hætta að vera leikur og verða að alvöru. Hætt er við 

því að vegna þeirra fjölgunar iðkenda og árangri sem Íslendingar eru að ná leggi foreldrar 

ósjálfrátt meiri pressu á börnin sín að skara fram úr. Þessum breytingum fylgir aukin ábyrgð allra 
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hluthafa barnanna, þar með talið foreldra, en á síðustu árum hefur átt sér stað vitundarvakning 

varðandi menntun og hæfni þjálfara en fræðsla fyrir foreldra hefur setið á hakanum. 

Markmið og rannsóknarspurningar 

Vitneskja um stuðning og þátttöku foreldra erlendis er mikil. Á sama tíma og mikið púður hefur 

verið lagt í menntun þjálfara og umgjörð íþróttastarfs á Íslandi hafa foreldrarnir mögulega setið 

aðeins á hakanum. Hlutverk foreldra er án efa mikið í íþróttaiðkun barna og því mikilvægt að 

athuga hvort hægt sé að auka þekkingu þeirra til að ná ennþá betri árangri en nú er verið að ná í 

íþróttum á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar er að skoða hver áhrif stuðnings foreldra í 

íþróttastarfi barna er á þátttöku þeirra og þeim árangri sem börn ná í íþróttum.  

Lagt verður upp með að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

▪ Hefur stuðningur foreldra á Íslandi áhrif á árangur og þátttöku barna í skipulögðu 

íþróttastarfi? 

▪ Hvaða áhrif hefur þátttaka foreldra á íþróttaiðkun barna? 

▪ Hvaða áhrif hefur stuðningur foreldra á hugarfar, sjálfstraust og líðan barna? 

Aðferð 

Megindlegi hluti rannsóknar 

Þátttakendur 

Spurningalisti var lagður fyrir unglinga sem voru í 8., 9. og 10. bekk í grunnskóla í febrúarmánuði 

árið 2014 á öllu Íslandi. Alls svöruðu 10521 unglingur spurningalistanum (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2014). Fjölda og hlutfall eftir árgöngum og kyni má sjá í töflu 1 en hlutfallið 

er nokkuð jafnt bæði á milli árganga og kynja.  

Tafla 1. Lýsing á þátttakendum eftir kyni og bekk 

 8.bekkur 9.bekkur 10.bekkur Samtals Hlutfall 

Strákur 1787 1671 1722 5180 49.2% 

Stelpa 1826 1795 1720 5341 50.8% 

Samtals 3613 3466 3442 10521  

Hlutfall 34.4% 32.9% 32.7%  100% 
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Mælitæki 

Notast var við spurningalistann Ungt fólk frá árinu 2014 sem Rannsóknir og greining lögðu fyrir 

unglinga í 8., 9. og 10. bekk. Spurningalistinn samanstendur af 82 spurningum en í þessari 

rannsókn var eingöngu notast við 10 þeirra.  

Spurningarnar sem notast var við eru eftirfarandi: 

▪ Kyn þátttakenda 

▪ Bekkur þátttakenda 

▪ Hversu auðvelt eða erfitt er að fá eftirfarandi frá foreldrum þínum: 

▪ Umhyggju og hlýju 

▪ Samræður um persónuleg málefni 

▪ Ráðleggingar varðandi önnur verkefni 

▪ Aðstoð við ýmis verkefni 

▪ Hversu vel eða illa: 

▪ Ég hef jákvæða afstöðu til sjálfs míns 

▪ Þegar allt kemur til alls er ég ánægð(ur) með sjálfa(n) mig 

▪ Stundum finnst mér ég sannarlega einskis nýt(ur) 

▪ Ég er ánægð(ur) með líf mitt 

▪ Ég er hamingjusöm/samur 

▪ Á við um foreldra þína: 

▪ Þeir leggja áherslu á að ég stundi íþróttir 

▪ Þeir fylgjast með þátttöku minni í íþróttum 

▪ Þeir taka þátt í starfi íþróttafélags sem ég er í 

▪ Hversu mikla áherslu leggja foreldrar/forráðamenn: 

▪ Sigur í íþróttakeppni 

▪ Að ég leggi mig fram í íþróttum (til að ná betri færni) 

▪ Hve oft stundar þú íþróttir (æfir eða keppir) með íþróttafélagi? 

▪ Hefur þú verið valin(n) í afrekshóp/landsliðsúrtak eða landslið í þinni íþróttagrein? 

▪ Ég set mér erfið en raunhæf markmið 

▪ Ég trúi að ég hafi þá getu sem þarf til að ná markmiðum mínum 
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Nokkrar spurningar sem notaðar voru innihalda undirspurningar og í einu tilfelli voru fjórar 

spurningar settar saman og úr þeim búin til ein spurning. Búin var til spurningin „hversu auðvelt 

er að fá stuðning heima við?“ úr undirspurningunum fjórum í spurningunni „hversu auðvelt eða 

erfitt er að fá eftirfarandi frá foreldrum þínum“. 

Framkvæmd 

Spurningarlistar voru sendir í alla skóla á landinu þar sem kennarar sáu um að leggja þá fyrir. Með 

hverju spurningalista fylgdi ómerkt umslag til þátttakenda sem þeir settu listann í að útfyllingu 

lokinni. Ítrekað var fyrir þátttakendum að rita hvorki nafn né kennitölu á spurningalistiana svo 

útilokað væri að rekja svorin til þeirra. Jafnframt voru þeir vinsamlegast beðnir um að svara öllum 

spurningum eftir bestu samvisku og biðja um hjálp ef þeir þyrftu á að halda. Allir nemendur sem 

sátu í kennslustundum daginn sem könnunin fór fram svöruðu spurningalistanum. 

Úrvinnsla gagna 

Svörum úr spurningalistunum var safnað saman og sett upp í greiningaforritið IBM SPSS Statistics 

26. Forritið var síðan notað til að bera saman hópa ásamt því að greina tíðni og hvort marktækur 

munur væri á milli hópa. Marktektarpróf voru unnin með því að notast við Kí-kvaðrat. Ef p er 

minna en 0,05 er um marktækan mun að ræða en ef p er meira en 0,05 er ekki marktækur munur 

á milli hópa sem verið er að skoða.  

Úrvinnsla á þeim tölum sem fengust fór síðan fram í Excel. Þar voru settar upp töflur og 

myndir sem notast er við.  

Eigindlegi hluti rannsóknar 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru fjórir reynslumiklir knattspyrnuþjálfarar. Til að gæta nafnleyndar hefur öllum 

þátttakendum verið gefin gervinöfn sem notast verður við.  

Fyrstur var Ársæll Pétursson en hann er starfandi yfirþjálfari í stóru félagi á höfuðborgarsvæðinu. 

Hann hefur starfað í rúmlega 20 ár sem knattspyrnuþjálfari og séð marga leikmenn fara erlendis 

í atvinnumennsku.  
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Næsti viðmælandi var Jón Gunnar Stefánsson. Líkt og Ársæll er hann starfandi yfirþjálfari hjá stóru 

félagi á höfuðborgarsvæðinu. Hann hefur unnið við knattspyrnuþjálfun í að verða 30 ár. 

Þriðji viðmælandi var Magnús Karlsson. Hann hefur þjálfað börn, unglinga og fullorðna af báðum 

kynjum í rúm 20 ár. Hann er nú í vinnu hjá Knattspyrnusambandi Íslands og er því mikið í kringum 

ungt afreksfólk. Þá á hann mjög efnileg börn sjálfur. 

Fjórði viðmælandinn var Mikael Bjarkason sem hefur mikla reynslu af þjálfun barna í um það bil 

20 ár. Hann hefur verið yfirþjálfari hjá stóru liði hér á höfuðborgarsvæðinu, komið að 

afreksþjálfun í framhaldsskólum og starfað við knattspyrnuþjálfun erlendis. 

Mælitæki 

Notast var við hálf-stöðluð viðtöl. Í upphafi var búinn til viðtalsrammi sem átti að skila þeim 

niðurstöðum sem vonast var eftir. Viðtalsramminn var byggður upp á upphitunarspurningum til 

að byrja með en var síðan að mestu leyti byggður á því sem viðkomandi viðmælandi kæmi inn á 

en ekki fyrirfram ákveðnum spurningum. Viðtalsramminn innhélt samt sem áður punkta varðandi 

stuðning, pressu, þátttöku og árangur til að viðtalið myndi þróast í rétta átt ef viðmælandi kæmi 

ekki inn á þau atriði í samtalinu (Field, 2013).  

 Farsími af gerðinni Samsung Galaxy Note 8 var notaður sem upptökutæki. Notast var við 

forritið „Voice recorder“ til upptöku á viðtalinu og valinn viðtalsstilling. Þá notast síminn við 

míkrófóna af báðum endum sem eykur gæði upptökunnar til muna. Um leið og viðtalinu var lokið 

var það vistað í símann en afrit vistað á skýi Háskólans í Reykjavík.  

 Að lokum var notast við Word til að afrita viðtölin og setja upp þemagreinda samantekt.  

Framkvæmd 

Þegar leit hófst að viðmælendum fyrir rannsóknina var settur upp listi af skilyrðum sem þeir 

þyrftu að uppfylla. Atriði á þeim listar voru mikil reynsla af þjálfun, hafa aðallega þjálfað börn og 

að hafa gengt starfi yfirþjálfara eða landsliðsþjálfara. Þar taldi starfsreynslan mest. Þá var 

mikilvægt að fá þjálfara úr ólíku umhverfi til að fá betri heildarmynd. Viðtölin voru tekin upp í 

september og október árið 2019 á farsíma og síðan afrituð. Öllum þátttakendum var sagt að 

nafnleyndar væri gætt ef þess væri óskað, að viðtölin myndu hvergi birtast í heild sinni og að 
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enginn myndi lesa lokaskýrsluna nema rannsakandi, leiðbeinendur og prófdómarar. Ef skýrslan 

færi lengra yrði haft samband við viðmælendur. Viðtölin voru á bilinu 40 til 60 mínútur og fóru 

fram þar sem þátttakendum hentaði best. Tvö viðtöl fóru fram á heimili þátttakenda og tvö á 

vinnustað þátttakenda. Viðbrögð þátttakanda við beiðni um þátttöku var mjög jákvæð og höfðu 

þeir mikinn áhuga á þeim niðurstöðum sem myndu liggja fyrir. 

Úrvinnsla gagna 

Upptökur af viðtölunum voru afritaðar sem nótur í Word. Þegar búið var að afrita allar nótur voru 

þær greindar eftir fjórum þemum sem voru stuðningur, pressa, þátttaka og árangur. Þannig 

fengust niðurstöður innan ákveðins þema úr öllum viðtölum og hægt að túlka niðurstöður sem 

síðan er notast við. Vert er að athuga að niðurstöður viðtalanna eru eingöngu viðhörf og reynsla 

viðmælanda en lýsir ekki þýðinu í heild sinni. 

Niðurstöður 

Megindlegi hluti rannsóknar 

Stuðningur frá foreldrum heima við getur komið fram á ýmsa vegu. Fyrir börnin voru meðal 

annars lagðar fyrir spurningar um hversu auðvelt væri að fá umhyggju og hlýju, eiga samræður 

um persónuleg málefni, fá ráðleggingar um önnur verkefni og aðstoð við ýmis verkefni frá 

foreldrum sínum. Fjórir svarmöguleikar voru við þessum fjórum spurningum en þeir voru mjög 

erfitt, frekar erfitt, frekar auðvelt og mjög auðvelt. Spurningarnar voru keyrðar saman í eina 

spurningu, sem segir til um hversu auðvelt eða erfitt er að fá stuðning heima við frá foreldrum. 

Íslensk börn eiga langflest, eða 91,5%, auðvelt með að fá stuðning heima við frá foreldrum sínum. 

8.5%

91.5%

Stuðningur foreldra heima við
Erfitt að fá stuðning heima Auðvelt að fá stuðning heima

Mynd 1. Hversu erfitt eða auðvelt er að fá stuðning heima við frá foreldrum 
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Foreldrar geta haft mikið að segja varðandi íþróttaiðkun barna sinna. Í spurningalistanum sem 

börnin svöruðu var spurt hversu mikla áherslu foreldrar þeirra leggja á íþróttaiðkun, hvort þau 

fylgist með þátttöku barnanna í íþróttum og hvort þau taki þátt í starfi íþróttafélags barns síns. 

Því oftar sem unglingar æfa íþróttir í viku því fleiri eru foreldrarnir sem leggja áherslu á 

íþróttaiðkun. Þetta má sjá á mynd 2. Þannig leggja einungis 30,7% foreldra barna sem stunda nær 

aldrei íþróttir áherslu á að börn sín stundi íþróttir. Hlutfallið verður hins vegar 84,5% hjá þeim 

sem stunda íþróttir svo til á hverju degi. Marktækur munur er á milli hópa. 

Það sama má segja um þá sem fylgjast með þátttöku barna sinna og taka þátt í starfi íþróttafélaga, 

en þar var líka marktækur munur á eftir fjölda æfinga. Lægra hlutfall foreldra fylgist með þátttöku 

barna sinna hjá þeim sem æfa sjaldnar í viku og það á einnig við um þátttöku þeirra í starfi 

íþróttafélagsins eins og sjá má á mynd 3. Þannig fylgjast 62,5% foreldra með þátttöku barna sinna 

hjá börnum sem æfa einu sinni til þrisvar í viku á meðan hlutfallið er 87,9% hjá þeim sem æfa svo 

til á hverjum degi. 37,8% foreldra barna sem æfa einu sinni til þrisvar í viku taka þátt í starfi 

íþróttafélagsins á meðan 70,8% foreldra þeirra sem æfa svo til á hverjum degi taka þátt. 
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Áhersla á íþróttaiðkun

Mynd 2. Hlutfall foreldra sem leggja áherslu á íþróttaiðkun eftir fjölda æfinga í viku 
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Þegar þetta er síðan skoðað út frá árangri, og þá aðallega hvort börn hafi verið valin í afrekshóp 

eða landsliðsúrtak, kemur í ljós að hlutfall barna sem hafa verið valin í afrekshóp eða 

landsliðsúrtak hækkar eftir meiri fjölda æfinga á viku og er marktækur munur á milli hópa (x²(6) 

= 6505,486, p<0,05). Mynd 4 sýnir að af þeim sem stunda íþróttir einu sinni til þrisvar í viku hafa 

27,4% þeirra verið valin í afrekshóp eða landsliðsúrtak í sinni grein. Af þeim sem æfa svo til á 

hverjum degi hafa hins vegar 64,1% verið valin í afrekshóp eða landsliðsúrtak í sinni grein. 
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Mynd 3. Hlutfall unglinga sem hafa verið valin í afrekshóp eða landsliðsúrtak eftir fjölda æfinga 
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Íslenskir foreldra koma einnig vel út þegar litið er til þess hvort þeir leggi áherslu á sigur hjá barni 

sínu eða hvort að framlag og viðleitni barnsins dugir, að það bæti sig í íþróttinni. Af þeim börnum 

sem stunda íþróttir sögðu 56,1% þeirra að foreldrar sínir leggi áherslu á sigur en 92% barnanna 

sögðu að foreldrarnir horfa aðallega í framlag sitt. Marktækur munur er síðan þegar þessu er skipt 

niður eftir fjölda æfinga (x²(12) = 4595,438, p<0,05). Líkt og mynd 5 sýnir kemur í ljós að hlutfall 

barna sem eiga foreldra sem leggja áherslu á framlag, viðleitni og framfarir hækkar eftir fjölda 

æfinga og er hæst hjá þeim sem stunda íþróttir svo til á hverjum degi eða 71,6%. Hlutfallið er hins 

vegar 49,6% hjá þeim sem stunda íþróttir einu sinni til þrisvar í viku. 

Marktækur munur er einnig á milli þeirra sem eiga annars vegar erfitt með að fá stuðning heima 

og hins vegar auðvelt með að fá stuðning heima þegar kemur að trú barna á eigin hæfni, 

sjálfstraust og líðan þeirra (x²(4) = 353,246, p<0,05). Mynd 6 sýnir hvernig stuðningur foreldra 

getur haft áhrif á trú barna á eigin hæfni og  Hlutfall þeirra sem höfðu trú á eigin hæfni og áttu 

auðvelt með að fá stuðning heima var 83%. Að sama skapi var hlutfallið 59% hjá þeim sem eiga 

erfitt með að fá stuðning.  
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Þá var hlutfall unglinga sem hafa trú á eigin hæfni einnig hærra hjá þeim sem hafa verið valin í 

landslið eða afrekshóp en 44% þeirra hafa trú á eigin hæfni á móti 27,2% þeirra sem ekki hafa 

verið valin. Þetta má sjá á mynd 7. 

Mynd 7. Hlutfall þeirra unglinga sem hafa trú á eigin hæfni eftir því hvort það er erfitt eða auðvelt að fá stuðning 
heima 
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Svipaða sögu er að segja þegar spurt var um hvort börnin hefðu jákvæða afstöðu til sjálfs síns og 

hvort þau væru ánægð með sig sjálf. Mynd 8 sýnir að af þeim sem áttu auðvelt með að fá stuðning 

heima höfðu 83% unglinga jákvæða afstöðu til sjálfs síns og 84% voru ánægð með sig. Hlutfallið 

var hins vegar ekki nema rúmlega 50% hjá þeim sem eiga erfitt með að fá stuðning heima. Þegar 

þessu er snúið við og börnin spurð hvort þeim finnist þau einskis nýt lækkar hlutfall þeirra sem 

eiga auðvelt með að fá stuðning niður í 24% á meðan hlutfall þeirra sem eiga erfitt með að fá 

stuðning hækkar upp í 57%.  

Þegar spurt var um líðan sögðust 88% þeirra sem eiga auðvelt með að fá stuðning heima vera 

ánægð með líf sitt og hamingjusöm. Ef börnin áttu erfitt með að fá stuðning heima voru einungis 

51% sem sögðust vera ánægð með líf sitt og 50% voru hamingjusöm. Þetta má sjá á mynd 9. 
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Eigindlegi hluti rannsóknar 

Stuðningur 

Fyrsta spurning til þátttakenda var hvað þeir teldur stuðning vera. Svörin voru misjöfn en samt 

sem áður sami rauði þráðurinn í gegnum þau öll, að vera til staðar fyrir börnin. Þá komu þeir allir 

inn á að stórt atriði í stuðning væri að hvetja, leiðbeina og sýna áhuga á því sem börnin væru að 

gera. Þá koma Jón Gunnar og Mikael inn á þennan efnislega stuðning, til dæmis að borga 

æfingagjöld og koma börnum sínum til æfinga eða keppni. Ársæll og Jón Gunnar koma mikið inn 

á að þátttaka foreldra í starfi félagsins sem sjálfboðaliði sé stór partur af stuðningi við barn sitt, 

þá sé foreldrið að sýna því sem barnið er að gera áhuga með því að taka þátt með barninu. Þetta 

á við um að taka þátt í fjáröflunum, vera í foreldraráði eða vera umsjónarmaður og mæta á leiki 

hjá barninu. Magnús kemur hins vegar inn á að margir foreldrar líti á það að mæta á leiki hjá 

barninu sínu sem hinn eiginlega stuðning. Hann er ekki sammála því og segir að „hann þarf að 

vera uppbyggilegur og jákvæður og það er þetta bakland sem hver iðkandi hefur sem skiptir 

gríðarlega miklu máli“. Magnús segir líka að mikilvægt sé að sambandið milli barns og foreldra 

leyfi gagnrýni í báðar áttir.  
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 Þeir eru allir sammála um að stuðningur er oft meiri við börn sem eru betri. Þannig séu til 

dæmis fleiri foreldrar sem mæta á leiki hjá betri leikmönnum en þeim sem styttra eru komnir. 

Þeim þótti þó erfitt að segja til um hvort foreldrarnir hefðu svona mikinn áhuga vegna þess að 

börnin þeirra væru góð eða hvort börnin hefðu þessa getu vegna áhuga og stuðnings foreldra. 

Líklegast væri það bland af hvoru tveggja. Þannig kemur Jón Gunnar inn á: 

...ég held að hérna og ég held að þetta elti svolítið bara árganga bara almennt í 
félögum. Ég hef oft rekið mig á þetta... sko bæði í í.... í stráka fótbolta og stelpu fótbolta 
að þar sem að eru margir góðir og þetta er svona lið sem er svona líklegt til eða semsagt 
nær árangri hvort sem þeir eru í 6.flokk eða 5.flokk.... þá virðist vera að.... að haldist 
stuðningur upp alla flokka, því að það er gaman að vera í kringum lið sem að nær 
árangri og er að vinna mót, vinna leiki, vinna bikara þannig að það virðist vera þannig 
að... þar sem er.... er uuu árangur að þar er..... eru foreldrar mjög sýnilegir í stuðning 
[...] hægt er að segja það að ef að iðkandinn er góður og og hérna er að ná árangri í 
sinni íþrótt að þá held ég að sé bara betri stuðningur foreldra.  

Þá kemur Jón einnig inn á að í svona árgöngum myndast oft stemning innan foreldrahópsins því 

það væri gaman að fylgja eftir liði sem vinnur oft til verðlauna. Þannig helst foreldrahópurinn upp 

alla yngri flokka ef vel gengur í byrjun. Þetta væri áhugavert að rannsaka en þó væri erfitt að 

skoða hvort væri hænan og hvort væri eggið, geta barnanna eða stuðningur foreldra. Það voru 

þeir allir sammála um.  

 Eins og kom fram hér fyrir ofan er minnst á að þátttaka foreldra í starfi barnanna sé hluti 

af því að styðja barnið sitt. Þetta töluðu Jón Gunnar og Ársæll mikið um en allir minntust þeir á 

það að einhverju leyti. Mikilvægi sjálfboðaliða í íþróttastarfi er mikið en Mikael segir að 10% af 

íslensku þjóðinni séu sjálfboðaliðar hjá íþróttafélögum. Hins vegar tala þeir allir um, og þá 

sérstaklega Magnús, að baklandið sé það mikilvægasta. Þannig fari stuðningurinn að miklu leyti 

fram innan veggja heimilisins í formi leiðbeiningar, hvatningar, gagnrýni og vera til staðar þegar 

mótlæti ber að garði. Að glíma við mótlæti eru oft erfiðustu aðstæðurnar fyrir foreldrana því ef 

barnið þeirra er ekki valið í lið eða fært niður um lið, er mjög auðvelt að benda á þjálfarann og 

segja að allt sé honum að kenna. Að sama skapi getur verið erfitt fyrir barnið að lenda í einhvers 

konar meiðslum og þá er mikilvægt að vera til staðar fyrir barnið og hvetja það áfram. Í mótlæti 

er því mikilvægt að kenna barninu að líta í eigin barm, hvað það getur gert betur og ala upp með 

sér sjálfstæði, vinnusemi, þrautseigju og dugnað. Þetta koma Ársæll, Magnús og Mikael inná. 
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Þátttaka 

Allir komur þeir inn á uppsetningu íþróttaiðkunnar á Íslandi og Mikael segir að líklegast séu fáir 

staðir í heiminum þar sem það er jafn gott að vera krakki í íþróttum og hér. Hér eru allir teknir 

inn í íþróttafélögin óháð getu og aldri og talar Jón Gunnar um mikilvægi þess að allir séu þjálfaðir 

eins, fái sömu athygli. Mikael segir að þar liggi helstu styrkleikar í íslenskum íþróttum, því með 

þessu sé verið að ýta undir eins marga og hægt er í eins langan tíma og hægt er þannig að sem 

flestir eigi möguleika á að ná langt í íþróttinni. Einnig koma þeir allir inn á að í gegnum 

íþróttastarfið er verið að kenna gildi og búa til heilsteypta einstaklinga. Í því samhengi koma 

Ársæll og Magnús inn á að mikilvægt er að halda iðkendum í íþróttum sem lengst til að búa til 

áhugamenn og félagsmenn sem geta nýst félaginu seinna meir þrátt fyrir að hætta iðkun. Þannig 

einstaklingar séu oft líklegir til að taka að sér allskonar störf og sjálfboðaliðaverkefni innan 

félagsins. Mikael talar um að foreldrar þurfi að passa að barninu líði vel, því þá langi því að fara á 

æfingar og nýtur þess sem það er að gera. Það skiptir því öllu máli að tala rétt við börn sín í 

kringum æfingar og keppni, en foreldrar vilja oft einblína á niðurstöðu í stað upplifunar barna. 

Bæði Ársæll og Jón Gunnar minnast á að spurningar af þeim toga séu of algengar. Jón Gunnar 

kemur inn á mikilvægi foreldra í þátttöku barna til lengri tíma: 

Mín reynsla er sú að að hérna.... að í rauninni þau börn sem fá stuðning, foreldrar horfa á 
æfingar, eða ekki alltaf æfingar en horfa á leiki og mæta á foreldrafundi og eru sýnileg í 
starfinu þú veist, vera fararstjórar og liðsstjórar í leikjum og og.... æfingaferðum að þetta eru 
kannski þau börn sem að kannski endast lengst í íþróttinni sko. Það er svona mín reynsla í 
gegnum árin sko. Að hérna..... því miður þá eru alltof mörg börn sem að þurfa að foreldra 
annarra barna til þess að komast í leiki og æfingar og.... og því miður er það svona reynsla 
mín að þetta eru börnin sem að hætta fyrst í íþróttum, sem að hafa lítið bakland. 

Þá talar Ársæll um mikilvægi endurgjafar og tekur í sama streng og Jón Gunnar að mikilvægt sé 

að veita öllum endurgjöf burtséð frá aldri og getu því vita börn og foreldrar hvar þau standa, sem 

getur leitt til minni óvissu og betri líðan. Ársæll tekur þetta vel saman en samkvæmt honum er 

„það stuðningur bæði foreldra og félagsins og umgjörðarinnar sem gerir það að verkum að 

viðkomandi heldur áfram.“ 

Árangur 

Allir fjórir viðmælendurnir tala um að árangur verði nánast ekki nema með góðum og heilbrigðum 

stuðningi foreldra. Bæði Ársæll og Jón Gunnar tala um að allir sem hafa náð árangri hjá sínum 
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liðum, farið í atvinnumennsku eða spilað á háu getustigi, hafi haft sterkt bakland og  foreldra sem 

tóku virkan þátt í starfi félagsins og voru alltaf í kringum barnið sitt. Þeir segja að þetta hafi ekki 

verið rannsakað en “…það er svona mörg margir iðkendur sem að koma upp í hugann þegar 

maður fer að spá í þetta sko. Þar sem að maður sér þessi tengsl. Það eru... foreldrar eru áhugasöm 

í starfinu.“ Þetta segir Jón Gunnar og Ársæll tekur í svipaðan streng þegar hann segir að „...allir 

þessir foreldar hafa hafa að mestu leyti verið eitthvað tengdir starfinu, unnið sem umsjónarmenn 

og verið í kringum..... starfið sem sjálfboðaliðar.“ Þetta er í takt við það sem Mikael segir að ef 

foreldrar eru þátttakendur í starfinu hvetur það krakkann til að vilja gera betur. 

 Magnús nálgast þetta á annan hátt en hann segir að stuðningur hafi mikil áhrif á árangur 

barna. Eins og Magnús minnist á hér á undan er stuðningurinn aðallega innan veggja heimilisins. 

Eins og staðan er í dag þá eru þrjú börn á hans heimili  í yngri landsliðum Íslands í knattspyrnu og 

ætla sér langt. Hann talar um að þau ræði mikið fótbolta, næringu, svefn og annað sem tengist 

því að ná árangri. Hann gagnrýnir mikið og fær þau til að hugsa um hvað hefði verið hægt að gera 

betur í þeim aðstæðum sem gekk kannski illa síðast þegar þau voru að keppa. Þannig segist hann 

taka bæði þetta leiðinlega og þetta uppbyggilega í umræðu um knattspyrnu og árangur.  

 Þó þeir talir um að stuðningur sé mikilvægur og að ala þurfi upp sjálfstæði, þrautseigju og 

dugnað er það eitt og sér ekki nóg til að ná árangri. Þegar upp er staðið þarf barnið að hafa 

einhverja hæfileika til þess að skara fram úr. Það sé ekki bara nóg að vera duglegur að æfa og 

hafa foreldrana á hliðarlínunni. Þessir eiginleikar séu hins vegar mikilvægir þegar iðkendur eru 

yngri því ekki er hægt að vita hverjir munu skara fram úr þegar þeir verða eldri. Því sé mikilvægt 

að huga eins að öllum iðkendum þegar þeir eru sex til tíu ára og kenna þeim að leggja hart að sér 

og gefast ekki upp. 

Pressa 

Foreldrar sem eru að lifa einhvern persónulegan draum í gegnum barnið sitt er eitthvað sem hefur 

þekkst lengi í íþróttaheiminum en allir viðmælendur eru sammála um að það sé að hverfa úr 

íþróttum. Þessir foreldrar sjáist varla lengur og talaði Jón Gunnar um að síðasta svona atvik sem 

hann hafi lent í hafi verið fyrir meira en tíu árum síðan. Þá tala Ársæll og Jón Gunnar um að það 

heyri sögunni til að foreldrar séu að haga sér illa á hliðarlínunni og félagið þurfi að stíga inn í á 

einhvern hátt.  



39 
 

 Foreldrar eru oft að leitast eftir því hvernig þeir geti stutt barn sitt betur en ekki er hægt 

að gera ráð fyrir því að foreldrar eigi að vita hvernig er best að styðja barnið við ákveðnar 

aðstæður. Stuðningur sé stanslaus þróun sem er breytilegur eftir aldri og getustigi barnsins. Því 

þurfa foreldrar að uppfæra sig eftir breyttum aðstæðum sem getur verið erfitt. Ef illa gengur 

getur stuðningur foreldra orðið að pressu að einhverju leyti eða eins og Ársæll orðaði það 

„ofstuðningur“. Þessi ofstuðningur, eða pressa, kemur síðan upp sem kvíði hjá barninu sem 

veldur stöðnun eða jafnvel kulnun og barnið nær ekki þangað sem það ætlaði sér eða gæti jafnvel 

hætt í íþróttum. Magnús kemur inn á að engin krafa sé frá honum eða heimilinu á börnin sín að 

ná árangri, börnin þurfi að finna þetta sjálf og þau styðji þau einfaldlega í því sem þau taka sér 

fyrir hendur. Þá kemur Mikael inn á að hræðsla við mistök sé skelfilegt hjá ungum börnum. Þá 

þora þau ekki að prufa nýja hluti og bæta þar af leiðindi ekki við sig nýrri hæfni.  

 Jón Gunnar og Ársæll tala báðir um að íþróttafélögin gætu gert miklu meira í að leiðbeina 

foreldrunum í þessum efnum. Þannig sé mikilvægt að kenna foreldrum hvernig sé best að tala við 

börnin og hvaða spurningar er best að koma með. Betra sé að spyrja „hvernig leið þér á æfingu“, 

„voru margir á æfingu“ eða „voru félagarnir með“ í stað þess að spyrja „hver vann“, „hvað 

skoraðir þú mörg mörk“ eða „í hvaða liði varstu“. Það setur bara óbeina pressu á barn sem vill ná 

langt og fá viðurkenningu foreldra sinna. Jón Gunnar talar um atvik þar sem hann sér eftir að hafa 

ekki stigið inn í og félögum vanti einhverjar starfsreglur um hvernig sé best að bregðast við í 

ákveðnum aðstæðum. Mikael talar hins vegar um að erfitt sé að eiga eitthvað við foreldrana þar 

sem þeir eiga börnin og eru kannski bara með önnur gildi heldur en gildi þjálfarans eða félagsins. 

Erfitt sé að hafa einhver áhrif á þannig foreldra. Að sama skapi þurfa félögin einnig að stíga inn í 

og leiðbeina foreldrum seinna á ferlinum, til dæmis þegar börnin fá tilboð um að fara erlendis að 

spila. Þar þarf að „...útskýra fyrir þeim hvort það sé akkurat eftirsóknarverðasti vettvangurinn á 

þessum tímapunkti eða ættiru kannski að skoða einhverja aðra möguleika.“ Þetta sé mikilvægt 

þar sem foreldrar þekkja oftast lítið til ásamt því að yfirleitt koma inn umboðsmenn á þessum 

tíma sem lofa gulli og grænum skógum. 
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Umræður 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í takt við það sem fræðin segja og ljóst að íslenskir foreldrar 

eru flestir að standa sig vel þegar kemur að því að styðja börn sín í íþróttum. Hlutfall barna sem 

segja að auðvelt sé að fá stuðning heima við var mjög hátt eða 91,5%. Það gefur strax til kynna 

að foreldrar barna á Íslandi séu meðvitaðir um mikilvægi þess að vera til staðar fyrir börn sín, 

hvort sem það er í íþróttum eða öðru.  

 Áhugavert var hversu miklu máli áhersla foreldra á íþróttaiðkun skiptir þegar kom að því 

hversu oft barn stundar íþróttir í viku hjá börnum. Hlutfallið var ríflega tvöfalt hærra hjá þeim 

sem stunda íþróttir einu sinni til þrisvar í viku samanborið við þá sem stunda nær aldrei íþróttir. 

Þá var hlutfallið tæplega þrefalt hærra hjá þeim sem stunda íþróttir svo til á hverjum degi. Þetta 

passar vel við það sem Bois og félagar (2005) koma inn á en þeir segja að foreldrar séu í 

lykilhlutverki þegar kemur að því að börn byrji í íþróttum með því að skapa umhverfi sem styður 

og hvetur börn til hreyfingar. Þannig geta foreldrar lagt áherslu á íþróttaiðkun með því að koma 

með uppástungur um hreyfingu, útrýma hindrunum og stunda sjálf hreyfingu af einhverjum toga, 

en foreldrar eru fyrstu fyrirmyndir barna sinna (Beets o.fl., 2010; Bois o.fl., 2005; Trost og Loprinzi, 

2011).  

 Foreldrar íþróttamanna sem skara fram úr eru viljugari til að mæta á æfingar og keppni 

hjá börnum sínum (Côté, 1999; Knight og Holt, 2014). Þau sem skara fram úr á Íslandi og hafa 

verið valin í afrekshóp eða landsliðsúrtak æfa oftar í viku en þau sem ekki hafa verið valin. Því er 

það sama upp á teningnum á Íslandi en hlutfall foreldra sem fylgjast með þátttöku barna sinna er 

hærra hjá þeim sem æfa svo til á hverjum degi en hjá þeim sem æfa einu sinni til þrisvar í viku, 

eða 88% á móti 63%. Þá er hlutfallið nánast tvöfalt hærra hjá þeim sem taka þátt í starfi 

íþróttafélagsins. Ársæll Guðmundsson kom inn á þetta og sagði að hann þekkti til nánast allra 

foreldra þeirra iðkenda sem hafi skarað fram úr og farið erlendis að spila, enda hafi foreldrarnir 

undantekningalaust verið mjög virk í starfi félagsins meðal annars sem umsjónarmenn og 

sjálfboðaliðar. Þátttaka foreldra getur bæði verið jákvæð og neikvæð því þótt foreldrar ætli sér 

aðeins það besta geta of miklar væntingar og gagnrýni haft neikvæð áhrif (Knight o.fl., 2011; Ross 

o.fl., 2015). Ársæll notar orðið ofstuðningur í þessu tilfelli sem kemur síðan upp sem kvíði sem 

getur valdið stöðnun eða kulnun hjá barninu. Bæði Ársæll og Jón Gunnar tala um að íþróttafélögin 
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geti gert mun meira til að aðstoða foreldra sem eru í einhverri óvissu og leiðbeina þeim í þessum 

efnum. Magnús, sem er með þrjú börn í yngri landsliðum Íslands í knattspyrnu á heimilinu, segir 

að enginn krafa sé frá honum eða konunni á að börnin nái árangri, þau styðji þau einfaldlega í því 

sem þau taka sér fyrir hendur.  

 Hlutfall þeirra unglinga sem sögðu að foreldrar sínir leggi mikla eða mjög mikla áherslu á 

að þau leggi sig fram í íþróttum til að ná betri hæfni var 92%. Hæst var hlutfallið meðal þeirra sem 

æfa oftast í viku. Þetta er í samræmi við það sem Knight og félagar (2011) tala um að börn sem 

skara fram úr eigi oftar foreldra sem leggja meiri áherslu á frammistöðu, framlag og viðleitni í 

stað útkomu. Þetta veldur því að börnunum líður vel í íþróttinni (Pynn o.fl., 2019). Með því að 

leggja áherslu á framlag og viðleitni er verið að slá tvær flugur í einu höggi en þannig má auka 

árangur og draga úr brottfalli (Pynn o.fl., 2019). Allir viðmælendurnir koma inn á, í tengslum við 

þetta, mikilvægi þess að foreldrar spyrji börn sín réttra spurninga eftir æfingar eða keppni. 

Mikilvægt sé að spyrja spurninga líkt og „var gaman“, „voru vinir þínir með“ eða „hvernig leið 

þér“ í stað þess að spyrja „hver vann“, „hvað skoraðir þú mörg mörk“ eða „í hvaða liði varstu“. 

Þetta setur bara óbeina pressu á barnið en félögin geti gert betur í þessum efnum og leiðbeint 

foreldrunum.  

 Börn foreldra sem veita viðeigandi stuðning upplifa ekki eingöngu íþróttir á jákvæðari hátt 

heldur upplifa þau hæfni sína betri og búa yfir meira sjálfsáliti (Pynn o.fl., 2019). Börn meta ekki 

þátttöku og stuðning foreldra sinna út frá magni heldur gæðum en börn sem eiga foreldra sem 

taka of mikinn þátt hafa oft minna sjálfstraust og sjálfsálit (Kanters o.fl., 2008). Marktækur munur 

var á milli unglinga á Íslandi sem eiga auðvelt og erfitt með að fá stuðning heima við en 83% þeirra 

sem eiga auðvelt með að fá stuðning heima hafa trú á eigin hæfni á meðan aðeins 59% þeirra 

sem eiga erfitt með að fá stuðning heima. Þá er hlutfall þeirra sem hafa trú á eigin hæfni hærri 

hafi þau verið verið valin í afrekshóp eða landsliðsúrtak. Hins vegar er hlutfallið ekki nema 44% 

sem er frekar lágt og því ljóst að íslensk ungmenni mættu hafa meiri trú á eigin hæfni en þau hafa. 

Sömu sögu er hægt að segja um sjálfstraust unglinga en hlutfall þeirra sem eiga auðvelt með að 

fá stuðning heima við er töluvert hærra þegar kemur að því að hafa jákvæða afstöðu til sjálfs sín 

og að vera ánægð(ur) með sjálfa(n) sig. Þegar dæminu er snúið við og unglingarnir spurðir hvort 

þeim finnist þau vera einskis nýt var hlutfall þeirra sem eiga auðvelt með að fá stuðning heima 
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einungis 24% en hlutfall þeirra sem eiga erfitt með að fá stuðning heima 57%. Þá eru unglingar 

sem eiga auðvelt með að fá stuðning heima við ánægðari með líf sitt og hamingjusamari en þeir 

sem eiga erfitt með að fá stuðning. Þetta er í takt við fyrri rannsóknir sem sýna að óviðeigandi 

stuðningur, hvort sem hann er of mikill eða of lítill, minnkar ánægju, sjálfstraust, sjálfsálit og trú 

barna á eigin hæfni (Knight o.fl., 2011; Ross o.fl., 2015). Mikilvægt sé að foreldrar finni viðeigandi 

stuðning þegar börnin eldast og leita að sjálfstæði því unglingar vilja stuðning og ráð frá foreldrum 

sínum á þeim tíma til þess að líða vel í því sem þau eru að gera (Lauer o.fl., 2010). 

 Ljóst er að íslenskir foreldrar eru upp til hópa að standa sig vel þegar kemur að því að 

styðja börn sín í íþróttum á Íslandi. Mögulega er það vegna uppsetningu íþrótta á Íslandi líkt og 

Mikael kemur inn á en hann talar um að hér séu allir teknir inn og ýtt undir alla í langan tíma. 

Með því endast fleiri í íþróttum og fleiri ná árangri. Að sama skapi tala Ársæll og Jón Gunnar um 

að þeir leggi áherslu á að allir fái sömu endurgjöf frá fyrstu skrefum barna í íþróttum því þá líði 

öllum betur, þjálfurum, barni og foreldrum. Mikael segir að íþróttafélög á Íslandi séu háð 

sjálfboðaliðum sem oftar en ekki eru foreldrar iðkenda. Líklegt er að samspil á milli endurgjafar 

og umgjörða félaga og sjálfboðaliðastarfa foreldra geri það að verkum að íslenskir foreldrar séu 

að stórum hluta að styðja vel við börn sín. 

 Þó niðurstöður þessarar rannsóknar gefi góða niðurstöðu er nauðsynlegt að rannsaka 

viðfangsefnið nánar en miklir möguleikar eru til staðar hér á landi til að framkvæma slíkar 

rannsóknir. Smæð þjóðfélagsins, samstaða íþróttahreyfingarinnar, samvinna skóla og 

íþróttafélaga og mikið aðgengi að afreksfólki eru allt kostir sem auðvelda framkvæmd á slíkri 

rannsókn til muna. Í framhaldinu væri meðal annars áhugavert að skoða hvernig unglingar upplifa 

stuðning foreldra sinna, hvernig foreldrar telja sig styðja börn sín, hvernig stuðning fengu fremstu 

íþróttamenn landsins í æsku og athuga með markvissari hætti hvort hægt væri að greina mun á 

milli þeirra sem eru í yngri landsliðum Íslands og þeim sem eru ekki landsliðsfólk. Þá gæti verið 

áhugavert að skoða hvernig foreldrar mæta á leiki barna sinna og hegða sér á þeim með 

vettvangsathugun sem og halda utan um tölfræði varðandi þá foreldra sem taka mikinn þátt í 

starfi íþróttafélaga til lengri tíma.   
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