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Ágrip 

Í lokaverkefni mínu fjalla ég um á hvaða hátt þjálfarar geta haft jákvæð áhrif á börn sem 

stunda íþróttir, hvort sem það eru samskipti eða hugarfar þeirra. Ég tók viðtal við Pálmar 

Ragnarsson sem segir frá sínu hlutverki sem þjálfari og þau áhrif sem hann getur haft á 

börnin. Þjálfarahlutverkið felst ekki einungis í því að mæta á æfinguna og blása í flautu 

heldur getur þjálfari gegnt mikilvægu hlutverki fyrir börnin; hann getur styrkt hugarfar eða 

breytt því, eflt sjálfstraust, styrkt einbeitingu þeirra og veitt andlegan stuðning. Rætt var um 

hvað regluleg hreyfing getur verið mikilvægur þáttur í lífi barna, bæði í félagslegri og 

persónulegri uppbyggingu en einnig hefur regluleg hreyfing áhrif á þroska barna. Í 

rannsóknarskýrslunni kannaði ég hvort og þá á hvaða hátt þróttaþjálfarar hafi áhrif á uppeldi 

barna. Beitt var eigindlegri aðferðafræði í formi viðtals til að fá betri innsýn og öðlast skilning 

á starfi þjálfara. Niðurstöður benda til þess að þjálfarar sem byggja þjálfaraáherslur sínar við 

leiðandi uppeldishætti geta haft jákvæð áhrif á uppeldi barna, m.a. með því að sýna áhuga, 

vera hvetjandi og hlusta á börnin. Með jákvæðri hvatningu frá þjálfara getur hann haft áhrif á 

heilbrigðan lífsstíl barna, hvort sem það tengist hreyfingu eða mataræði. Þjálfari reynir að 

beina börnunum á beinu brautina líkt og foreldrar gera við börnin sín. Hvort sem það er 

foreldri barns eða þjálfari þess geta þau bæði haft jákvæð áhrif á börnin.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA-gráðu við uppeldis- og menntunarfræði við 

deild menntunar og margbreytileika við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn er Anna Guðrún 

Edvardsdóttir, aðjúnkt við Háskóla Íslands á ég henni bestu þakkir fyrir að góða leiðsögn og 

aðstoð við að móta ritgerðaspurninguna mína. Ég vil einnig þakka konunni minni Töru sem 

veitti mér mikinn stuðning og þá aðstoð sem hún gat veitt mér, bæði við yfirlestur og 

ráðleggingar . Börnin mín, Benjamín Aron og Kristbjörg Eva, eiga skilið mikið hrós fyrir 

einstaka þolinmæði og skilning meðan á skrifunum stóð. Ég vil líka þakka Pálmari Ragnarssyni 

fyrir að leyfa mér að taka viðtal við sig og veita mér innsýn inn í mikilvægi þjálfara í íþróttum 

fyrir börn. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Þetta staðfesti ég með undirskrift 

minni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur 

Í rannsóknarskýrslunni verður fjallað um mikilvægi íþrótta fyrir börn og leitað svara við því 

hvort og þá á hvaða hátt  þjálfarar geta haft áhrif á uppeldi iðkenda sinna. Beitt verður 

eigindlegri aðferðafræði í formi viðtals til þess að svara ofangreindri spurningu. Ég setti mig í 

samband við Pálmar Ragnarsson, fyrirlesara og körfuboltaþjálfara til margra ára. Pálmar hóf 

sinn þjálfaraferil í Fjölni, fór þaðan í KR og núna þjálfar hann yngri flokka í Val. Auk þess að 

vera þjálfari hefur hann farið í fyrirtæki um allt land og haldið fyrirlestra um jákvæð 

samskipti. Pálmar hafði gefið mér leyfi til að fylgjast með einni æfingu hjá sér og fengið 

samþykki foreldra fyrir því. Vegna COVID-19 veirunnar varð því miður ekkert af 

vettvangsrannsókninni vegna samkomubanns á Íslandi. Á æfingunni ætlaði ég að fylgjast 

með þjálfaraaðferðum hans, samskiptum og hvernig hann nálgast börnin. Vegna þessa varð 

viðtalið við Pálmar viðameira þar sem ég ekki einungis spurði hann út í þjálfaraaðferðir hans 

og hvernig hann nær til barnanna heldur bað ég hann um að lýsa einni æfingu hjá sér í 

smáatriðum. Ég hef fylgst með Pálmari sem þjálfara í mörg ár. Hann hefur fengið mikið lof frá 

foreldrum iðkenda og íþróttafélögum fyrir þjálfaraaðferðir sínar enda nær hann einstaklega 

vel til barnanna með aðferðum sínum sem þjálfari.  

 Þjálfarar eru með mismunandi þjálfaraaðferðir og það er mismunandi eftir hverjum og 

einum hvaða aðferð hentar best. Mikilvægt er því að þjálfarar og börn myndi gott og jákvætt 

samband á milli sín, sem og við foreldra barnanna. Þjálfaraaðferðir Pálmars vöktu áhuga 

minn á að skoða betur þau áhrif sem þjálfarar geta haft á börn. Upplifun mín á þeim 

þjálfurum sem ég hafði á mínum yngri árum er misgóð. Þegar ég var 9 ára man ég vel eftir 

þjálfaranum mínum, hann var jákvæður og metnaðarfullur og hans helstu áherslur voru að 

hafa gaman af leiknum. Eftir að hann hætti að þjálfa mig áttaði ég mig á því hversu mikil áhrif 

hann hafði haft á mig. Þessi þjálfari ýtti undir áhuga minn á íþróttinni og hans vegna hélst ég 

lengur í íþróttinni því hann var búinn að móta hjá mér ákveðið hugarfar sem nýttist í 

íþróttinni. Það er honum að þakka að ég kynntist hópi af frábærum strákum og enn í dag 

hittumst við reglulega til að stunda íþróttina. Þessi ákveðni þjálfari og Pálmar eru með mjög 

svipaðar þjálfaraaðferðir og til gamans má segja frá því að þeir eru feðgar og hafa báðir náð 

að kveikja á áhuga mínum varðandi áhrif þjálfara á börn. Tilgangur þessarar rannsóknar er að 

gefa þeim sem eru að taka sín fyrstu skref sem þjálfarar leiðarvísi hvernig þjálfari getur 

nálgast börn sem best sem og foreldra þeirra og að þjálfarar geri sér grein fyrir að þeir eru í 

raun uppalendur. Ég vil að börn fái að upplifa það sama og ég upplifði þegar ég byrjaði í 

minni íþrótt.  Börn eiga að njóta þess að hafa þjálfara sem er jákvæður, nær til þeirra, er 

metnaðarfullur, hefur áhuga á íþróttinni og myndar gott samband við iðkendur sem og 

foreldra þeirra. Íþróttafélög vilja halda iðkendum sem flestum og sem lengst í íþróttum 

félagsins og tel ég að þjálfari með metnað sé ein leið til þess. Niðurstöður benda til þess að 
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þjálfarar geta haft áhrif á uppeldi barna í gegnum íþróttaiðkun þeirra. Börn sem stunda 

íþróttir læra oftast sjálfsaga, að bera virðingu fyrir öðrum og læra að setja sér markmið hvort 

sem að þau eru lítil eða stór og metnaðarfull. Til að styrkja og efla þjálfara geta íþróttafélög 

boðið þeim á hin ýmsu þjálfaranámskeið og fyrirlestra sem nýtist þeim í starfi og stuðlað 

þannig að faglegu íþróttastarfi innan félaganna. 

Pálmar þjálfar börnin í 50 mínútur, tvisvar í viku. Á þeim tíma reynir hann, burtséð frá því 

að kenna þeim körfubolta, að hafa áhrif á börnin. Þar sem hann er fyrirmynd fyrir börnin á 

hann auðvelt með að hafa jákvæð áhrif á þau. Pálmar talar reglulega um heilsufar og hversu 

mikilvægt það er fyrir þau; mataræði, svefn og hreyfing. Með því að vera góð fyrirmynd fyrir 

börnin taka þau mark á honum. Hann hefur nýtt sér það og komið skilaboðum til barnanna 

varðandi t.d. hvað stríðni getur haft neikvæð áhrif á önnur börn, hvatt börnin til að styðja við 

hvort annað og hjálpað þeim sem minna mega sín. Á þessum tíma sem Pálmar er með börnin 

reynir hann eftir sinni bestu getu að hafa jákvæð áhrif á þau og vonar að boðskapur hans vari 

til framtíðar. Í raun má segja að aðferðir Pálmars séu uppeldisaðferðir sem styðja foreldra í 

uppeldi barna sinna og þannig hefur hann áhrif á uppeldi þeirra barna sem hann þjálfar. 

Uppeldi barns er eitt mikilvægasta og mest krefjandi hlutverk foreldris. Strax við fæðingu 

hefst uppeldishlutverkið og felur það í sér að annast barnið, vernda það, kenna því og veita 

því leiðsögn. Heilbrigði barns eru eitt af markmiðum góðs uppeldis og nýtist barninu til 

framtíðar. Öll börn ættu að hreyfa sig daglega í minnst 60 mínútur og takmarka kyrrsetu eins 

og kostur er. Fyrir eðlilegan vöxt barna er dagleg hreyfing nauðsynleg og auknar líkur eru á 

að fólk temji sér lífshætti sem fela í sér hreyfingu á fullorðinsárum með jákvæðri reynslu af 

hreyfingu á unga aldri. Til að efla sem flesta þætti líkamshreysti ætti hreyfingin að vera eins 

fjölbreytt og mögulegt er (Heilsuvera, 2017; Landlæknir, e.d.). 

Á heimasíðu Íþrótta- og ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) er hægt að finna bæklinginn 

Íþróttir – barnsins vegna. Í bæklingnum er að finna hin tíu íþróttaboðorð þar sem lögð er 

áhersla á að íþróttir eiga að vera fyrir alla. Þær eiga að vera skemmtilegar og leikurinn skiptir 

þar mestu máli.  

Í rannsóknarskýrslunni verður í kafla 2 farið nánar í hversu mikilvægt uppeldi er fyrir 

börn og þrjá helstu uppeldishætti sem bandaríski sálfræðingurinn Diana Baumrind kom fram 

með, auk þessa fjórða sem kom fram seinna. Umfjöllunarefni kafla 3 er um mikilvægi íþrótta 

og hvernig íþróttin getur haft áhrif á börn, hvort sem það er andlega eða félagslega. Nánar 

verður farið í Íþróttaboðorðin 10, hver þau eru og hlutverk þeirra.  

Hver og einn þjálfari verður að finna sitt hlutverk sem þjálfari og verður farið nánar í þau 

hlutverk sem hann gæti tekið að sér, t.d. jákvæð fyrirmynd, byggt upp sjálfsálit og sjálfstraust 

með góðri hvatningu, svo eitthvað sé nefnt úr kafla 4. Í kafla 5 verða hlutverk foreldra 

barnanna skoðuð, hvernig þeir koma að íþróttastarfinu og hversu mikilvægir þeir eru, bæði 
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sem stuðningur barnanna og fyrir íþróttafélagið. Mikilvægi samskipta er til umfjöllunar í kafla 

6 og í kafla 7 er aðferðafræði rannsóknarinnar og framkvæmd hennar lýst. Í kafla 8 verður 

viðtalið við Pálmar greint og fjallað um þau þemu sem komu fram. Í lokakafla verða 

niðurstöður viðtalsins reifaðar, þær síðan settar í samhengi við fræðilegt efni og samfélag 

íþróttanna og rannsóknarspurningunni svarað.  
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2 Uppeldi barna hjá foreldrum 

Þegar hugað er að velferð barna eru samskipti foreldra og heimilisaðstæður mjög 

mikilvægar. Stærstu áhrifavaldar og fyrirmyndir barna eru foreldrar og verða þeir það stóran 

hluta ævinnar. Því getur skipt sköpum fyrir framtíð barnsins hvernig uppeldi eigi sér stað 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) talar um í bók sinni Virðing 

og umhyggja að stærstu áhrifavaldar og fyrirmyndir barna séu foreldrar og vill hún meina að 

uppeldisaðstæður hafa mikil áhrif á framtíð barnsins.  Að mati Diana Baumrind (1966) er 

hægt að flokka uppeldishættina í þrennt; skipandi uppeldishætti, leiðandi uppeldishætti og 

eftirlátir uppeldishætti. Eleanor Macoby og John Martin (1983) komu seinna með fjórða 

uppeldisháttinn, afskiptalausir uppeldishættir. 

Bandaríski sálfræðingurinn Diana Baumrind hefur verið leiðandi í fræðilegri umræðu um 

ýmsa uppeldishætti og taldi hún að hver og ein uppeldisleið hefði sína kosti og galla. 

Sjálfsagi, sjálfstæði og sjálfstraust barna eru þeir þættir sem Baumrind notaði til að athuga 

samband þroska barna á forskólaaldri við uppeldishætti foreldra. Hún skipti börnunum upp í 

þessa þrjá hópa og greindi þau út frá þessum þremur þáttum. Einnig fylgdist hún með hversu 

athugul þau voru og vingjarnleg. Þau börn sem voru virk og lipur í samskiptum, sjálfstæð, 

öguð og höfðu einnig trú á sjálfum sér voru í fyrsta hópnum. Þau voru að jafnaði vingjarnleg 

og samvinnufús. Í öðrum hópnum voru börn sem höfðu einhverja, en ekki mikla trú á sjálfum 

sér. Þau voru fremur bæld og vansæl og voru frekar óvinveitt og vantreystu öðrum. Í þriðja 

og síðasta hópnum voru börnin sem höfðu litla sem enga trú á sjálfum sér og sýndu skort á 

sjálfsaga og voru talin vera árásargjörn. Baumrind flokkaði uppeldishætti í þrennt eftir að 

hafa rannsakað samskipti foreldra og barna; skipandi uppeldishætti (e. authoritarian 

parenting), eftirláta uppeldishætti (e. indulgent parenting) og leiðandi uppeldishætti (e. 

authoritative parenting)  (Baumrind, 1966; Sigurður J. Grétarsson og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2006).  

2.1 Leiðandi uppeldishættir 

Samkvæmt Baumrind (1966) eru foreldrar sem notast við leiðandi uppeldishætti bæði 

kröfuharðir og stjórnsamir en jafnframt meðvitaðir um þarfir barnsins. Leiðandi foreldrar 

setja fáar en skýrar reglur og krefjast þroskaðrar hegðunar af börnum sínum. Þeir hvetja  

börnin sín til að útskýra sín sjónarmið og leggja áherslu á að ræða við börnin til að fá bæði 

sjónarmiðin, frá foreldri og barni. Þeir sýna mikla hlýju og uppörvun og hafa væntingar til 

barnsins en samt sem áður er mikill agi. Þrátt fyrir mikinn aga sýna foreldrar mikinn skilning 

og sanngirni sem þýðir að barninu er ekki haldið niðri með takmörkunum. Börn hafa sínar 

eigin hvatir og langanir sem foreldri veit af. Þeir reyna að þrýsta á barnið til að fá það besta 

frá þeim og fá þau til að nýta sína helstu kosti (Baumrind, 1971; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 
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2007; Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2006). Niðurstöður Baumrind 

(1971) sýndu fram á að foreldrar sem sýndu leiðandi uppeldishættu væru líklegri til að ala 

upp ábyrga, sjálfstæða og hæfa einstaklinga. Stelpur leiðandi foreldrar voru samvinnuþýðar 

meðan strákar sýndu frekar sjálfstæða og metnaðarfulla hegðun.   

2.2 Skipandi uppeldishættir 

Skipandi foreldrar eru mjög kröfuharðir, taka lítið tillit til þarfa barnsins og vilja stjórna 

börnunum með boðum og bönnum. Ekki má efast um foreldrana og eru orð þeirra lög, 

börnum er refsað fyrir misgjörðir og reyna þeir að móta, stjórna og meta hegðun og viðhorf 

barnsins. Í forgrunni er virðing fyrir yfirvaldinu helsta áhersla hjá skipandi foreldrum. Barnið á 

ekki að láta skoðanir sínar í ljós heldur þarf barnið að hlýða þar sem foreldrar stuðla að 

einhliða samskiptum. Skipandi foreldrar hika ekki við að nota refsingar og þvinganir þegar 

skoðanir barns og foreldris eiga ekki samleið, jafnvel þó að það hafi áhrif á sjálfstæði 

barnsins. Skipandi foreldrar sýna sjaldan börnum sínum hlýju og uppörvun heldur fá þessi 

börn það frekar frá öðrum foreldrahópum (Baumrind, 1971; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

2.3 Eftirlátir uppeldishættir 

Foreldrar sem eru eftirlátir ala börnin í miklu frjálsræði og jafnvel stjórnleysi. Þeir örva lítið 

sem ekkert sjálfstraust eða sjálfstæði og skipta sér lítið af þeim. Lítið er um reglur á heimilinu 

og eru foreldrar ekki nógu duglegir við að fylgja þeim fáum reglum sem settar eru. Ekki eru 

gerðar miklar kröfur til barnanna og láta foreldrar stjórnast af þörfum barnsins. Meiri hlýja er 

þó til barnanna hjá eftirlátum foreldrum en hjá skipandi foreldri. Í stað þess að foreldri líti á 

sig sem leiðbeinanda sem ber ábyrgð á að móta barnið og hafi áhrif á framtíð þess eiga 

eftirlátir foreldrar það til að líta á sig sem aðstoðarmann barnsins. Til að forðast það að 

stjórna barninu og koma í veg fyrir vandamál eiga foreldar til að leyfa barninu að ráða 

ferðinni. Ákveðnar reglur og gildi í samfélaginu þarf að fylgja eftir og er hlutverk foreldris að 

kenna barni sínu þær með hvatningu og leiðarvísi, en eftirlátir foreldar fylgja ekki þessum 

atriðum. (Baumrind, 1966; Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2006). 

2.4 Afskiptalausir uppeldishættir 

Með þessum uppeldishætti fá börnin litla sem enga hlýju frá foreldrum sínum. Afskiptalausir 

foreldrar setja engar kröfur á börnin, sýna engan stuðning og eru í litlu tilfinningalegu 

sambandi við þau. Þessi börn hafa því ekki sterka sjálfsmynd. Þrátt fyrir lítil samskipti og 

afskiptasemi af félagslífi barnsins sinna afskiptlausir foreldrar grunnþörfum eins og að gefa 

þeim föt og mat til að borða. Vegna lítils tilfinningasambands milli barns og foreldris í 

uppeldinu gæti barnið átt í erfiðleikum með að mynda tilfinningalegt samband við aðra á 

eldri árum (Maccoboy og Martin, 1983). 
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Í kafla 3 verður farið nánar í hversu mikilvægar íþróttir eru fyrir börn og fjallað um hvað 

felst í íþróttaboðorðunum 10.  
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3 Eru íþróttir mikilvægar? 

Í lífi margra Íslendinga skipa íþróttir veglegan sess og taka þeir þar með þátt í íslensku 

samfélagi á uppbyggilegan máta. Bæði í félagslegri og persónulegri uppbyggingu og þroska 

einstaklings eru íþróttir taldar vera mikilvægur liður. Hreyfing getur skapað tækifæri fyrir 

börn til að styrkja vinskap við önnur börn eða eignast nýja vini. Einnig bætir hreyfing 

líkamshreysti og hreyfifærni barna og getur eflt sjálfstraust þeirra. Regluleg hreyfing gegnir 

lykilhlutverki í heilbrigði landsmanna þar sem hún stuðlar að aukinni hreysti. Þar með auka 

íþróttir lífsgæði manna þar sem ástundun íþrótta er ómissandi þáttur í heilsusamlegum 

lífsstíl. Auk þess er hreyfing forvörn sem leiðir af sér lengri og heilbrigðari lífsævi, 

einstaklingum og samfélaginu öllu til góða. Á unga aldri er mikilvægt að hafa jákvæða reynslu 

af hreyfingu. Hreyfing hjá börnum og unglingum ætti að minnst vera 60 mínútur á dag og 

ætti hún bæði að vera krefjandi og þægileg (Menntamálaráðuneytið, 2006; Landlæknir, 

2008).  

Öll hreyfing er holl og góð. Misjafnt er hvað hver og einn hreyfir sig mikið. Hvort sem 

einstaklingur hleypur 10km hlaup eða fer í stuttan göngutúr um hverfið sitt getur það 

flokkast sem góð hreyfing. En það er mismunandi hvað hver og einn metur sem góða 

hreyfingu. Hreyfing gegnir ekki einungis lykilhlutverki í heilbrigði landsmanna, heldur eykur 

hún lífsgæði og er talin vera ómissandi þáttur í heilsusamlegum lífsstíl. Hluti af mikilvægi 

hreyfingar er bætt heilsufar en með reglulegri hreyfingu fylgir margvíslegur heilsufarslegur 

ávinningur og má m.a. nefna minni líkur á hjartasjúkdómum og háum blóðþrýstingi. Auk þess 

hefur  hreyfing jákvæð áhrif á  beinþynningu, sykursýki og sumar tegundir krabbameina. 

Depurð, streita og kvíði minnka og sjálfstraust eykst og batnar með hreyfingu og því hægt að 

segja að hún hafi áhrif á góða geðheilsu. Þar af leiðandi mynda andleg og líkamleg heilsa 

sterka heild sem styrkist við hreyfingu (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Mikilvægt er að búa að heilbrigðu veganesti fyrir lífið til að íslensk æska get tekist á við 

áskoranir framtíðarinnar en til þess að þarf að hafa næga og hæfilega líkamlega áreynslu. 

Það sem hefur áhrif á heilbrigði íslensku þjóðarinnar eru íþróttir og hreyfing sem talin eru 

vera ótvíræð og ómissandi forvörn (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Hins vegar er mælt með því að börn bíði fram að sex ára aldri til að hefja íþróttir sem 

snúast að liðsheild. Bandarísku læknasamtökin vilja meina að börn undir sex ára aldri skilji 

ekki hugtakið liðsheild og mæla þeir með því að þangað til leiki þau sér í frjálsum leik. Þegar 

verið er að ákveða hvort einstaklingur hafi getuna til að keppa í íþróttagreinum ætti ekki einu 

viðmiðin að vera aldur, þyngd og stærð heldur ætti tilfinningalegur þroski barnsins að skipta 

stóru máli. Ekkert barn ætti að upplifa sig þvingað til að stunda íþróttir sem það hefur hvorki 
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áhuga á eða líkamlega og andlega burði til að takast á við. Hafi barnið brennandi áhuga á 

íþróttinni er rétt að leyfa barninu að iðka íþróttina (Christopersen og Mortweet, 2004). 

3.1 Íþróttaboðorðin 10 

Á Íslandi eru íþróttir ein vinsælasta tómstundaiðkun hjá 12 ára börnum. Rúmlega átta af 

hverjum tíu börnum stunda íþróttir með íþróttafélagi. Öll börn ættu að geta fundið eitthvað 

við sitt hæfi þar sem margar ólíkar íþróttagreinar eru í boði hér á Íslandi. Árið 1996 setti 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) sér stefnu í íþróttum barna og unglinga. Frá þeim 

tíma hafa orðið töluverðar breytingar í íþróttaumhverfi barna. Sérsamböndin hafa aðlagað 

og einfaldað keppnisfyrirkomulag í íþróttum og má þar nefna; fækkun leikmanna í liðum, 

minnkað mörk og úrslit eru ekki eins mikilvæg eða þá helst ekki tilkynnt í yngstu 

aldurshópunum. Með þessum breytingum er fjölbreytnin orðin meiri, þátttaka hefur aukist 

verulega og börn byrja að stunda íþróttir fyrr en börn gerðu áður (Guðbjörg Norðfjörð, 

Ingibjörg Bergrós Jóhannesdóttir, Kjartan Freyr Ásmundarson, Ragnhildur Skúladóttir, Þór 

Björnsson, Þráinn Hafsteinsson og Örn Ólafsson, 2015). 

Árið 2015 var endurskoðuð stefna í íþróttum barna og unglinga samþykkt á Íþróttaþingi. 

Nokkrar breytingar hafa verið á innihaldi stefnunnar og var lögð mikil áhersla á að íþróttir 

eigi að vera fyrir alla, þær eigi að vera skemmtilegar og að leikurinn skiptir miklu máli. Til 

stuðnings fyrir barna- og unglingastefnuna hafa Íþróttaboðorðin 10 verið mörkuð (Guðbjörg 

Norðfjörð o.fl., 2015) og hér að neðan verður fjallað um þau. 

3.1.1 Íþróttir fyrir öll börn 

Það snýst um að gleði og ánægja eru í fyrirrúmi og að það á að bjóða upp á fjölbreytta 

hreyfingu. Öll börn ættu að eiga þann kost að upplifa gleði og ánægju af því að stunda 

íþróttir. Börnunum þarf að líða vel og finnast þau velkomin og því mikilvægt að umhverfið sé 

jákvætt og hvetjandi. Öll börn eiga að hafa jafnt aðgengi að íþróttastarfi og í því sambandi 

þarf að hafa samgöngur og kostnað í huga (Guðbjörg Norðfjörð o.fl., 2015). 

3.1.2 Íþróttir byggi upp öfluga einstaklinga 

Börn og unglingar eiga að upplifa gott íþróttastarf og eiga því íþróttafélög að leggja metnað í 

að bjóða þeim upp á það. Þær reglur, hvort sem þær eru skrifaðar eða óskrifaðar og sú 

menning sem ríkir í íþróttafélaginu, er eitthvað sem börn munu kynnast. Því snýst 

íþróttaþátttaka barna um mun meira en að iðka íþróttagreinina (Guðbjörg Norðfjörð o.fl., 

2015). 
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3.1.3 Virðum skoðanir barna og unglinga 

Mikilvægt er að það sé hlustað, tekið tillit til og að skoðanir barna og unglinga séu virtar. 

Raddir barna og unglinga eru mikilvægar og er mikilvægt að þær fái að heyrast. Rödd barns á 

að hafa áhrif á ákvarðanir sem teknar eru sem skipta það máli. Íþróttafélög ættu að hafa það 

í huga að bjóða upp á fleiri en eina æfingaleið þannig að þegar það er komið á unglingsárin 

þá þarf ekki að vera allt eða ekkert, heldur ættu unglingar að geta æft minna ef þeir vilja. 

Dómari, þjálfari eða nefndarmaður eru aðrar leiðir sem íþróttafélög ættu þá að benda á ef 

unglingur vill vera virkur í íþróttafélaginu. Með þessu er þá möguleiki á að halda unglingum 

lengur inn í íþróttastarfinu (Guðbjörg Norðfjörð o.fl., 2015). 

3.1.4 Fjölbreytt íþróttastarf 

Mikilvægt er að íþróttafélög hafi metnað fyrir börnum og unglingum og bjóði upp á gott 

íþróttastarf. Börn eiga það til að hafa áhuga á fleiri en einni íþróttagrein eða 

tómstundarstarfi og því mikilvægt að íþróttafélög hafi skilning á því ef þau vilja taka þátt í 

fleiri en einni grein. Börn og unglingar ættu að vera hvött áfram til að stunda fleiri en eina 

íþróttagrein og hafa góða samvinnu milli íþróttafélaga og deilda innan hvers félags til að 

skapa þeim tækifæri til þess (Guðbjörg Norðfjörð o.fl., 2015). 

3.1.5 Þjálfun hæfi aldri og þroska  

Íþróttaæfingar eiga að taka mið af áhuga, þroska og getu barns og að þær séu leikrænar og 

skemmtilegar. Verkefnin sem börn og unglingar fá þurfa að vera við hæfi. Þau gætu misst 

fljótt trú á eigin getu ef verkefnin eru of erfið og ef þau eru of létt gætu þau misst áhugann 

og þeim leiðst. Þjálfun þarf því bæði að hæfa aldri og þroska. Fjölbreytt æfingaval og 

félagslegir þættir ættu að vega þungt þegar börnin eru ung. Hægt er að gera meiri kröfur til 

andlegra og líkamlegra þátta þegar þau verða eldri (Guðbjörg Norðfjörð o.fl., 2015). 

3.1.6 Íþróttakeppni með tilliti til aldurs og þroska 

Þjálfun á að vera aðalatriði en keppnin aukaatriði hjá ungum börn sem eru að taka út 

andlegan og líkamlegan þroska. Áherslan ætti að vera á keppni við sjálfan sig eða liðakeppni 

og almenna þátttöku. Börn eiga að keppa með jafningjum og hafa þann möguleika á, óháð 

getu, að keppa. Auka má áhersluna hjá eldri börnum á keppni milli einstaklinga. Svo á 

unglingsárum getur árangur í keppni orðið markmið sem stefnt er að (Guðbjörg Norðfjörð 

o.fl., 2015). 

3.1.7 Íþróttaaðstaða við hæfi 

Börn eiga að hafa aðgang að áhöldum og tækjum við hæfi, jafnt innan dyra sem utan. Boltar 

og mörk af réttri stærð ættu að vera til staðar s.s. körfur sem hægt er að hækka og lækka 

fyrir ákveðna aldurshópa. Leiksvæðin ættu að vera aðlöguð að aldri barns og öryggi barns 
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gætt. Mikilvægt er að börnum finnst þau vera velkomin í íþróttafélagið og að gert sé ráð fyrir 

að það heyrist vel í þeim og að það sé líf í kringum þau (Guðbjörg Norðfjörð o.fl., 2015). 

3.1.8 Fagmenntaðir þjálfarar 

Mælt er með að íþróttafélög ráði til sín fagmenntaða þjálfara, ef það er kostur á því eða sjái 

til þess að þjálfarar sæki sér þjálfaramenntun. Einstaklingur sem þjálfari er lykilpersóna í 

íþróttauppeldi barns. Hann er fyrirmynd í orði og verki. Hans hlutverk er að leiða starfið, 

skipuleggja æfingarnar, fylgja iðkendum  í keppni og skapa jákvætt og uppbyggilegt umhverfi 

þar sem iðkendum líður vel og eru óhræddir við að gera mistök (Guðbjörg Norðfjörð o.fl., 

2015).  

3.1.9 Stuðningur foreldra skiptir máli 

Foreldrar eru mikilvægir fyrir íþróttafélög því þeir sinna mörgum ólíkum störfum líkt og 

fararstjórar í keppnisferðum, sjá um félagslega viðburði og halda utan um fjáraflanir, svo 

eitthvað sé nefnt. Brýnt er að foreldrar beri virðingu fyrir faglegri þekkingu þjálfarans og láti 

hann um þjálfarastarfið en þátttaka og stuðningur foreldra er þjálfaranum mikilvæg. Auknar 

líkur eru á að barnið haldi áfram að stunda íþróttina ef foreldrar eru  virkir og veita stuðning 

(Guðbjörg Norðfjörð o.fl., 2015). 

3.1.10 Virðum störf dómara og starfsmanna 

Jákvæð samskipti við dómara, starfsmenn og félaga eru mikilvæg. Án dómara og 

starfsmanna færu ekki íþróttaviðburðir fram. Því er mikilvægt að börnum sé kennt að bera 

virðingu fyrir störfum þeirra. Dómarar sjá til þess að farið sé eftir reglum og hafa þarf í huga 

að dómarinn er að gera sitt besta og getur gert mistök líkt og allir aðrir (Guðbjörg Norðfjörð 

o.fl., 2015). 

Í kafla 4 verður farið nánar út í hlutverk þjálfarans og þau uppeldislegu áhrif sem hann 

getur haft á börnin. Þjálfarar geta gegnt stóru hlutverki í lífi barns og haft jákvæð áhrif á þau 

með því að vera góð fyrirmynd.  
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4 Hlutverk þjálfarans 

Í íþróttastörfum gegna þjálfarar barna lykilhlutverki og þær áherslur sem þeir leggja á í sínu 

starfi skipta höfuðmáli, bæði fyrir framgang íþróttanna og eðli íþróttastarfsins. Til þess að 

börn nái tökum á íþróttinni er mikilvægt að þjálfari kenni börnunum undirstöðatriði 

íþróttagreinarinnar vel. Ef þjálfari kennir börnum heiðarleika og drengskap er líklegra að 

þessir þættir munu fylgja börnunum fram að fullorðinsárum. Þetta á við hvort sem börnin 

enda sem áhorfendur eða þátttakendur. Ef þeir enda sem áhorfendur munu þeir gera kröfur 

um að þátttakendur sýni heiðarleika og drengskap (Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson 

og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 1994) 

Þjálfari veitir virka endurgjöf með því að hrósa eða gagnrýna sem fyrst eftir atburð þar 

sem það er árangursríkast. Hann leggur einnig áherslu á hið félagslega og hvetur til samveru 

utan æfinga því það þéttir hópinn og ýtir undir jákvæða upplifun. Þjálfari þarf, til viðbótar við 

að þekkja til íþróttagreinarinnar, að hafa kunnáttu í þjálfarafræði, kennslufræði og sálfræði 

svo að eitthvað sé nefnt. Þess vegna er mikilvægt að íþróttafélög leggi áherslu á að ráða til 

sín menntaða og reynda þjálfara fyrir alla aldurshópa og hlúi vel að þjálfurum og bjóði þeim 

að sækja námskeið (Guðbjörg Norðfjörð o.fl., 2015). 

4.1 Fyrirmynd 

Fyrirmyndir koma í líf barna á mismunandi vegu. Þetta geta verið kennarar, mæður, feður, 

jafnaldrar, nágrannar eða íþróttaþjálfarar. Gott samband ættingja, foreldra og nánustu aðila 

við barnið er mikilvægt og geta þeir haft áhrif á eðlilegan þroska barns. Fyrirmyndir þurfa 

ekki endilega að vera það fólk sem er með flottasta starfsheitið eða mestu ábyrgðina. Hver 

sem er getur verið fyrirmynd og haft áhrif á möguleika barna til að ná markmiðum sínum. 

Þegar börn eru komin á fullorðinsaldur ættu þau að geta greint á milli jákvæðrar  og 

neikvæðrar hegðunar af fyrirmyndum sínum. Fyrirmyndir þurfa ávallt að sýna sitt besta 

andlit því ef þær sýna óviðeigandi hegðun eiga þær til að missa getuna til að hafa áhrif á 

aðra. Hins vegar ef barn tengist fyrirmynd sinni sterkum böndum, s.s. hugmyndafræði þeirra 

eða vinsældum þeirra, gæti barnið farið að trúa því að neikvæð hegðun þeirra sé ásættanleg. 

(Landlæknir, 2016; Mitchell, 2017) 

Fyrirmynd getur haft mikla þýðingu fyrir félagslega hegðun og þroska barnsins. Það gæti 

tengst samstarfshæfni þess, hvernig það fylgir reglum, sjálfstrausti og skoðunum þess. Hvort 

sem maður sækist eftir því eða ekki gæti hver og einn orðið ein þýðingarmesta fyrirmynd 

barnsins. Fyrirmynd er einhver sem börn virða (Engström, Forsberg og Apitzch, e.d.).   
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4.2 Sjálfsálit og sjálfstraust 

Hluti sjálfsmyndar okkar er sjálfsálit og sjálfstraust. Álit einstaklings á sjálfum sér, hvort hann 

sé ánægður með sjálfan sig eða ekki er sjálfsálit. Einstaklingur sem er ánægður með sjálfan 

sig og er sannfærður um eigin verðleika býr yfir góðu sjálfsáliti. Einstaklingur með gott 

sjálfsálit telur sig eiga rétt á að njóta virðingar annarra sem og ber hæfilega virðingu fyrir 

sjálfum sér og verðleikum sínum. Þessi einstaklingur, líkt og aðrir, gerir sér grein fyrir því að 

hann sé mannlegur og geti gert mistök, hann er því tillitssamur gagnvart sjálfum sér. Hins 

vegar, sá einstaklingur sem skortir þá tilfinningu er talinn vera með lélegt sjálfsálit. Hann 

sættir sig illa við sjálfan sig, finnst hann alltaf þurfa sanna sig fyrir öðrum og vanmetur eigin 

getu og kosti. (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Einstaklingur með sjálfstraust er sannfærður um að hann geti framkvæmt það sem hann 

vill stefna að og birtist sjálfstraust hans í trú hans á sjálfum sér. Að setja sér markmið og huga 

að leiðum til að ná þeim er ein af þeim eiginleikum sem einstaklingur með trú á sjálfum sér 

hefur (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Í kafla 5 verður fjallað um hlutverk foreldra og hversu mikilvægir þeir eru fyrir börnin, 

þjálfara þeirra og íþróttafélögin.  
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5 Hlutverk foreldra barna 

Ólafur E. Rafnsson, forseti ÍSÍ, skrifaði pistil á heimasíðu ÍSÍ árið 2013 sem fékk nafnið 

Foreldrar. Þar talar hann um að þeir sem gegna mikilvægu hlutverki og halda úti 

íþróttastarfsemi séu foreldrar. Mikilvægt er að hafa gott samstarf íþróttafélaga við 

fjölskyldur og eru þær taldar vera mikil stoð starfseminnar því þaðan kemur stór hluti 

fjármögnunar. Einnig spila fjölskyldur stórt hlutverk þegar kemur að sjálfboðavinna sem 

myndar sterka heild innan félagsins. Ólafur talar um að forsenda fyrir áframhaldandi 

þátttöku barna í hvers kyns íþróttastarfi sé hvatning og stuðningur frá foreldrum. Foreldrar 

mega hins vegar ekki falla í þá gryfju að endurupplifa íþróttadrauma sína í gegnum börnin. 

Ólafur bætir svo við að sem betur fer eru ekki mörg dæmi um slík tilfelli hér á landi. 

Einn mikilvægasti þátturinn í hreyfingu og íþróttaiðkun barna og ungmenna er 

félagslegur stuðningu. Hægt er að skipta félagslegum stuðningi upp í áþreifanlegan stuðning 

og óáþreifanlegan stuðning. Í íþróttaþátttöku barna og unglinga er áþreifanlegur stuðningur 

talinn vera einn mikilvægasti þátturinn. Undir hann fellur bein aðstoð foreldra við barnið sem 

og fjárhagslegur stuðningur. Með fjárhagslegum stuðningi er átt við kostnað á útbúnaði en 

skortur af honum getur ýtt undir minni þátttöku. Það þarf að koma börnunum á æfingu sem 

getur verið kostnaður fyrir suma og getur það einnig komið í veg fyrir að börn æfa íþróttir. 

Að lokum eru það æfingagjöld en sá reikningur getur verið hár og því önnur ástæða fyrir því 

hvort börnum sé gert kleift að stunda íþróttir. Ef foreldrar horfa reglulega á æfingar og mót 

barnanna og hreyfa sig reglulega með börnunum eykur það líkur á því að börnin nái betri 

árangri í íþróttinni. Því er þátttaka foreldra hjá íþróttafélögum mikilvæg (Beets, Cardinal og 

Alderman, 2010). 

Tilfinningalegur og andlegur stuðningur á frekar við um óáþreifanlegan stuðningi. Meðan 

áþreifanlegur stuðningur er sýnilegur þá er óáþreifanlegur stuðningur það ekki. Hér er 

stuðningurinn í formi samskipta þar sem foreldrar ræða við börnin sín og gefa þeim kost á að 

segja sínar skoðanir um sína íþróttaiðkun. Einnig er stuðningurinn í formi hvatninga og hróss. 

Það felur í sér að hvetja barnið og hrósa því fyrir sína þátttöku og þeim árangri sem það hefur 

náð í sinni íþrótt. Mikilvægt er að foreldrar sýni þessa hegðun í garð barnsins því bæði 

hvatning og hrós hafa jákvæð áhrif á þátttöku barna í íþróttum (Beets o.fl.,2010). 

Í kafla 6 verður fjallað nánar um samskipti og sjö helstu einkenni góðra samskipta verða 

útskýrð nánar en góð samskipti allra sem koma að uppeldi barna í íþróttastarfi er lykilatriði til 

að árangur verði af íþróttaiðkuninni. 
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6 Samskipti 

Strax við fæðingu byrjar samskiptahæfnin að þróast hjá börnum. Börn eyða mestum 

tímanum í skólanum yfir daginn, en þar læra þau mest um samskipti við aðra. Lykillinn að 

vellíðan og árangri eru jákvæð samskipti og því mikilvægt fyrir einstaklinga að vera í góðum 

samskiptum við aðra þar sem þeir er miklar félagsverur. Þeir sem eyða mesta tímanum með 

börnum eru líklegri til að verða fyrirmyndir þeirra, enda læra börn það sem fyrir þeim er haft.  

(Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). 

Þegar fólk er spurt hvað það er sem einkennir góð samskipti koma oftast sömu hugtökin 

upp. En það eru virðing, traust, skilningur, jákvæðni, sveigjanleiki, einlægni og þolinmæði. 

(Erla Kristjánsdóttir, Jóhann I. Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004). Þessum sjö 

einkennum góðra samskipta verður gerð skil hér að neðan.  

6.1 Virðing 

Virðing er sýnd með ýmsu móti og endurspeglast hún í fari okkar, bæði í orðavali og 

augnaráði svo eitthvað sé nefnt. Þegar einstaklingur telur sig hafa upplifað góð samskipti er 

það vegna þess að hinn aðilinn sýndi virðingu með því að hlusta á það sem viðkomandi hafði 

að segja og sýndi samtalinu áhuga (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004). 

6.2 Traust 

Mikilvægt er að sýna traust í samskiptum því ef tveir einstaklingar ætla sé að eiga góð 

samskipti verður að ríkja gagnkvæmt traust milli þeirra. Einstaklingar þurfa að sýna 

hreinskilni þegar kemur að tjáningu, líðan og hugsunum sínum (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 

2004).  

6.3 Skilningur 

Gott er að hlusta vel og sýna áhuga því bara það að hlusta vel og skilja aðra skilar sér fljótt í 

samskiptum. Einnig er mikilvægt að leyfa öðrum að koma sínum skoðunum og áliti á 

framfæri og því gott að vita hvenær maður á að þegja. Þetta er talið vera góður grundvöllur 

fyrir gagnkvæm samskipti (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004). 

6.4 Jákvæðni 

Hugtökin jákvæðni og neikvæði þekkja flestir og hafa skoðanir á þeim. Einstaklingur sem er 

jákvæður getur smitað jákvæðu áhrifin út í umhverfið og er líklegri til að finna lausnir á  

vandamálum. Hins vegar eiga þeir sem eru neikvæðir það til að fresta hlutum og koma með 

afsakanir til að fresta þeim (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004). 
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6.5 Sveigjanleiki 

Mikilvægt er að hafa sveigjanleika þegar kemur að samskiptum milli tveggja aðila. Oft geta 

hagsmunaárekstar komið fram á milli einstaklinga og því mikill kostur að gera dregið sig í hlé 

á réttu augnabliki. Sveigjanleiki er því góður kostur þegar á að leysa deilur (Erla 

Kristjánsdóttir o.fl., 2004). 

6.6 Einlægni 

Öll samskipti eru ekki eins og geta því samskipti verið mis þægileg fyrir einstaklinga. Þeir sem 

sýna einlægni hafa ákveðið hugarfar eða hugarástand sem skilar sér í orðum, líkamstjáningu, 

augnaráði og raddblæ einstaklinga (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004). 

6.7 Þolinmæði 

Mikilvægt er að bíða eftir rétta augnablikinu þegar kemur að samræðum því samskipti geta 

tekið góðan tíma. Með því að hlusta og sýna skilning róar það andrúmsloftið en einnig er 

hægt að byrja á erfiðum samtölum á jákvæðum nótum. Það er gert með því að mynda tengsl, 

sýna skilning og auka öryggiskennd (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2004). 

Í kafla 7 verður aðferðafræðin sem beitt var í rannsókninni útskýrð nánar en um er að 

ræða viðtalsrannsókn. Fjallað verður um markmið rannsóknarinnar, rætt um val á 

viðmælanda og framkvæmd viðtalsins. 
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7 Aðferðafræði 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvernig þjálfarar hafa áhrif á uppeldi barna sem 

stunda íþróttir. Beitt var eigindlegri aðferðafræði í formi viðtals en einnig hafði verið lagt upp 

með að fara á vettvang og fylgjast með æfingu hjá Pálmari. Því miður þurfti að hætta við það 

vegna samkomubanns sem sett var á vegna COVID-19 veirunnar en öllum æfingum 

íþróttafélaga var hætt. Niðurstaðan var því sú að taka lengra og ítarlegra viðtal við Pálmar 

þar sem farið var yfir þjálfaraaðferðir hans og hvernig hann nær til barnanna auk þess sem ég 

bað hann um að lýsa einni æfingu hjá sér. 

Þegar markmið rannsóknar er að grafast fyrir um hvaða merkingu eða skilning fólk leggur 

í ákveðna hluti kallast það eigindleg rannsóknaraðferð og byggir á viðtölum við einstakling 

eða hópa og/eða vettvangsrannsóknum (Háskóli Íslands - félagsvísindastofnun, 2014a). Til að 

ná fram skilningi eða viðhorfi fólks á ákveðnu viðfangsefni eru einstaklingsviðtöl öflug aðferð. 

Fyrst og fremst eru markmið einstaklingsviðtala að fá innsýn í huga fólks eða viðhorf 

einstaklinga en ekki að alhæfa niðurstöður yfir á stærri hópa (Háskóli Íslands – 

félagsvísindastofnun. 2014b)  

7.1 Framkvæmd 

Rannsakandi hafði talað við Pálmar í gegnum Facebook til að finna tíma til að hittast. Í fyrstu 

var áætlunin að hitta Pálmar í febrúar en það var óhentugur tími fyrir hann  þar sem hann 

var að leggja lokahönd á bók sem hann hefur verið að skrifa en hún fjallar um samskipti. Í 

henni eru tekin dæmi um samskipti sem hafa góð áhrif á annað fólk og samskipti sem eru til 

þess fallin að hafa verri áhrif. Við skrif á bókinni hans fékk hann 1000 einstaklinga sem 

svöruðu hvað þeim þykir gott og slæmt í samskiptum.  

Ákveðið var að vera í sambandi í mars og finna tíma. Loks fannst tími en vegna COVID-19 

var ákveðið að taka viðtalið í gegnum tölvuna. Viðtalið var tekið þann 29. mars klukkan 

12:00.  Pálmar hafði komið sér fyrir heima hjá sér við tölvuna meðan rannsakandi hafði 

komið sér fyrir inn í lokuðu herbergi uppi í sumarbústað. Áður en viðtalið formlega hófst var 

tekin létt umræða um hvernig lífið gengi og hvernig venjulegur dagur hefur breyst eftir að 

COVID-19 veiran kom til landsins. Pálmar vissi ekki hvert umræðuefni viðtalsins var, en í 

upphafi viðtals upplýsti rannsakandi hann um það. Þannig var hann ekki búinn að undirbúa 

sig fyrir viðtalið eða með tilbúin svör. Allar spurningarnar voru opnar spurningar í þeim 

tilgangi að skapa umræðu á meðan viðtalinu stóð. Rannsakandi var búinn að skrifa niður 

hugmyndir að spurningum, en Pálmar átti það til að svara tveimur spurningum í einu. Hins 

vegar vöknuðu upp nýjar spurningar og umræður við svörum Pálmars. Rannsakandi þekkti til 

Pálmars og hafi fylgst með honum og hans verkefnum tengt þjálfun. Því voru nokkrar 

spurningarnar settar fram í þeim tilgangi að forvitnast meira um þau verkefni. Pálmar gaf 
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leyfi fyrir því að hann yrði nafngreindur í ritgerðinni enda er markmiðið með viðtalinu að fá 

fram hans sýn á uppeldisleg áhrif þjálfara á börn, þar sem þjálfaraaðferðir hans hafa verið 

árangusríkar.  Allt viðtalið við Pálmar var arfritað og greint. Í næsta kafla verður fjallað um 

niðurstöður þeirra greiningar. 
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8 Niðurstöður 

Þessi kafli dregur fram helstu niðurstöður rannsakanda úr viðtali sem hann tók. 

Viðmælandinn heitir Pálmar Ragnarsson, 35 ára körfuboltaþjálfari yngri flokka, bæði hjá 

stelpum og strákum. Pálmar hefur þjálfað í 13 ár og byrjaði ferlinn hjá Fjölni, þaðan tók hann 

við yngri flokka starfinu hjá KR en núna er hann að þjálfa í Val. Pálmar fer einnig í fyrirtæki 

þar sem hann heldur fyrirlestra um mikilvægi samskipta á vinnustöðum. Árið 2019 náði hann 

því marki að halda sinn 500. fyrirlestur og heldur hann grimmt áfram að dreifa boðskapnum. 

Pálmar útskrifaðist með BS gráðu í sálfræði og MS gráðu í viðskiptafræði með áherslu á 

samskipti á vinnustöðum. Í febrúar 2020 lauk  hann við að skrifa bók um samskipti sem er  

væntanleg í bókabúðir innan skamms. Við túlkun viðtalsins var beitt þemagreiningu en 

markmiðið var að finna þau þemu þannig að rannsókarspurningunni: Á hvaða hátt geta 

þjálfarar haft áhrif á uppeldi barna sem stunda íþróttir? verður svarað. Greind voru þrjú 

þemu sem koma inn á áhrif þjálfara og uppeldi en þau eru: 1. Góður þjálfari, 2. Hugarfar 

þjálfara, 3. Samskipti við foreldra og verður fjallað um niðurstöður úr hverju þema fyrir sig 

hér að neðan.  

8.1 Góður þjálfari 

Fyrsta þemað sem fram kom er hvað þjálfari þarf að hafa til að vera góður þjálfari. Pálmar 

talaði um að ástæða fyrir hans árangri í þjálfun er fyrirmyndin hans, sem er faðir hans. Faðir 

hans þjálfaði einnig yngri flokka og náði frábærum árangri með börnunum. Aðspurður út í þá 

eiginleika sem þjálfari yngri flokka þarf að hafa sagði Pálmar: 

Ég tel að þetta snúist að mestu um góðan skilning á samskiptum. Að þjálfari 

geti byggt upp jákvætt andrúmsloft þar sem börnum og unglingum líður vel, 

langar að leggja sig fram, hlakka til að mæta og svo framvegis. Einnig skiptir 

máli að hafa grunnþekkingu á íþróttinni til að geta kennt grunnatriði leiksins. 

En af þessu tvennu held ég að samskiptafærni komi ofar í þjálfun yngstu 

iðkenda.  

Pálmar talaði um að í upphafi þjálfaraferils síns hafi hann ekki nýtt sér þjálfaranámskeið 

sem voru í boði heldur hafði hann öðlast reynslu með því að vinna með börnum á ýmsum 

vettvangi og með fyrirmyndum sínum sem voru áður fyrr þjálfarar hans og faðir hans. Það 

var ekki fyrr en nokkrum árum seinna sem hann sat sitt fyrsta þjálfaranámskeið en síðar var 

hann farinn að halda sjálfur erindi fyrir þjálfara á þjálfaranámskeiðum. Rannsakandi velti fyrir 

sér hvort það væri skylda í dag fyrir íþróttaþjálfara að fara á þjálfaranámskeið. 
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Ég þekki það ekki alveg heldur. Ég held að það sé orðið viðmið hjá ÍSÍ að allir 

þjálfarar sem þjálfi börn séu menntaðir en svo er það misstrangt eftir 

íþróttagreinum hvernig tekið er á því. Hjá sumum er reynsla metin á móti, 

sérstaklega hjá þjálfurum sem hafa þjálfað lengi og mun lengur áður en þessi 

viðmið voru tekin upp.  

Sú reynsla sem Pálmar hefur öðlast með því að vinna og læra af öðrum þjálfurum, þ.m.t. 

föður sínum hefur reynst honum vel. En þar hefur hann verið vitni að uppbyggingu margra 

æfinga föður síns í heimahúsi. Þegar rannsakandi spurði Pálmar hvernig undirbúningur hans 

færi fram og hvort hann væri með einhverja ákveðnar aðferðir sem hann notar, sagði hann: 

Fyrstu árin skipulagði ég æfingarnar vel fram í tímann, hvaða æfing eða leiki 

við ætluðum að gera á hverri æfingu og innan hvaða tímaramma. Síðustu árin 

hef ég minna skipulagt þær fyrirfram og spila meira eftir eyranu út frá þeirri 

reynslu sem ég hef aflað mér. En ég legg áherslu á að á hverri einustu æfingu 

er bæði gert eitthvað skemmtilegt og að eitthvað grunnatriði sé æft. Síðan tek 

ég reglulega stöðuna yfir tímabilið til að reyna að tryggja það að við séum að 

setja svipað mikla áherslu á hvern grunnþátt leiksins og ekki gleyma að æfa 

eitthvað ákveðið. 

Rannsakandi velti fyrir sér hvort Pálmar væri með einhverjar „heimavinnu“ fyrir börnin 

þar sem það væri  samkomubann vegna  COVID-19 og því engar æfingar. Rannsakandi hafði 

séð félög senda iðkendum sínum heimaæfingar svo iðkendur gætu haldið áfram að æfa sig 

heima og stundað hreyfingu. Pálmar hafði ekki gert það hingað til og taldi hann það ekki vera 

þörf á því þar sem hann er að vinna með yngstu börnin. Aðstæður geta alltaf tekið 

breytingum og er hann með æfingar tilbúnar ef hann ákveður að senda á börnin.  

Pálmar þjálfar tvisvar í viku, hvern hóp í 50 mínútur. Hann leggur áherslu á að allar 

æfingar séu skemmtilegar og fjörugar. Fyrstu 5 mínúturnar af æfingunni fara í að börnin fá 

frjálsan leik til að drippla boltanum, skjóta á körfuna og leika sér saman. Hann vill meina að 

þetta sé góður tími fyrir börnin til að kynnast á eigin forsendum og gera það sem þeim þykir 

skemmtilegt.  

Síðan kalla ég á öll börnin á miðjuna eða flauta á þau og bý til rosalega 

stemningu. Ég býð þau öll velkomin á æfinguna og við gerum fagnaðarlæti. 

Síðan förum við oftast í fjöruga leiki til að hita upp eins og stórfiskaleik eða 

ýmislegt í þá áttina. 

Í lokin á æfingu tökum við oftast stutta skemmtilega keppni sem gæti verið 

skotkeppni, sendingaleikur, giskuleikur eða eitthvað slíkt sem börnunum finnst 

skemmtilegur. Gulrótin í endanum sem sendir börnin skælbrosandi heim.  
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Það þurfa ekki allir að vera vinir en vinskapur á það til að myndast innan íþróttagreina 

sem gæti varið til framtíðar. Misvel gengur þó hjá börnum að mynda þessi tengsl og gæti það 

verið hlutverk þjálfarans að taka eftir þannig atvikum og aðstoða þau börn sem eiga erfiðara 

með að koma sér í hópa. 

Já, það gerist alveg oft að börnin eignast vini hérna á æfingu. Það getur tekið 

mislangan tíma, sum þeirra eignast vini strax á sinni fyrstu æfingu og eiga mjög 

auðvelt með félagsleg samskipti en önnur börn ná því ekki, þurfa fleiri æfingar. 

Það hjálpar til ef við þjálfararnir erum vakandi og reynum að para börn saman í 

æfingum sem við vitum að eiga hvorugt marga vini innan æfingahópsins og 

hjálpum þeim að kynnast og tölum um þau sem vini. Einnig gerir það oft 

kraftaverk þegar börnin fara á mót og eru þar saman í marga klukkutíma eða 

yfir helgi og eftir mót eru börnin oftast nánari en fyrir mót.  

Pálmar leggur áherslu á að allir séu ánægðir og sáttir á æfingum hans og fara þannig heim.  

8.2 Áhrif þjálfarans 

Annað þemað sem fram kom er áhrif þjálfarans. Þjálfari getur haft mikil áhrif á börn, annað 

hvort jákvæð eða neikvæð. Og fer það allt eftir því hvernig þjálfarinn er. Mikilvægt er að 

þjálfari tengist börnunum vel og að þau beri virðingu fyrir honum. Um leið og það gerist  

getur hann haft mikil áhrif á börnin, hvort sem það er jákvætt hugarfar, heilsufar þeirra eða 

verið fyrirmynd þeirra. Rannsakandi spurði Pálmar að því hvort hann teldi sig hafa einhver 

áhrif á börnin sem mæta á æfingar til hans. 

Ég reyni að hafa jákvæð áhrif á börnin með því að hvetja þau til heilbrigðs 

lífernis sem ég vona að fylgi þeim áfram út í lífið. Ég reyni að vera góð 

fyrirmynd og gera það sjálfur það sem ég tala um. Þannig gef ég þeim reglulega 

skilaboð um hollt mataræði, svefn, hreyfingu en einnig tala ég um ýmsa 

félagslega þætti eins og að koma í veg fyrir stríðni, hjálpa þeim sem minna 

mega sín, styðja hvort annað og svo framvegis.  

Rannsakandi spurði einnig hvort það væri verið að fræða börnin eitthvað um sjálfsálit, 

sjálfstraust og markmiðasetningu þeirra. Pálmar telur að hann tali ekki beint um sjálfsálit og 

sjálfstraust, heldur reynir hann að koma því óbeint að eins og að sýna þeim áhuga, hrósa 

þeim fyrir framfarir og taka eftir því þegar þau leggja hart að sér. Hans skoðun er sú að það 

gefi þeim trú á að þau séu að gera flotta hluti sem hjálpar liðinu. Aðspurður út í markmiðin 

þá spyr Pálmar börnin reglulega út í markmið sín og laumar reglulega inn hugmyndum að 

markmiðum, eins og að komast í meistaraflokkinn, landsliðið eða verða þjálfari. En bendir 

svo á að hann leggur ekki miklar áherslur á aðferðir við markmiðasetningu fyrir börnin á 

þessum aldri og ætti það að koma síðar.  
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Talið er að hollt mataræði sé lykilatriði til að ná árangri. Pálmar talar reglulega um hollt 

mataræði við börnin. Hann gefur þeim gott dæmi um hvað sé hollt og óhollt mataræði og 

útskýrir fyrir þeim á einfaldan hátt hvaða áhrif hvort þeirra hefur.  

Síðan spyr ég þau spurninga um hollt mataræði og hvaða mat þau myndu 

borða og hvað þau myndu mæla með því að önnur börn myndu borða, til 

dæmis fyrir mót og slíkt. Þetta hefur mikil áhrif á hugarfar þeirra samkvæmt 

foreldrum. 

Pálmar ákvað að búa til myndband  þar sem börnin tala um hollustuna og sum þeirra 

gengu svo langt að þau neituðu sér um nammi um helgar og vildu frekar ávexti og grænmeti 

að sögn foreldra. Myndbandið varð vinsælt og náði í 23 þúsund áhorf. Myndbandið ætlaði 

hann að sýna á pizzakvöldi með börnunum. Þá hugsaði Pálmar með sér hversu skrýtið það 

væri að frumsýna myndband um hollustu en bjóða uppá skyndibita. Þá kviknaði sú hugmynd 

að hafa fiskikvöld í staðinn, en pizza var samt sem áður í boði fyrir þá sem vildu . Pálmar fékk 

foreldra með sér í lið sem elduðu plokkfisk fyrir alla sem var það vinsæll að hann kláraðist og  

heppnaðist kvöldið mjög vel.  

8.3 Samskipti við foreldra 

Samskipti við foreldra er þriðja og síðasta þemað sem fram kom. Góð samskipti milli foreldra 

og þjálfara eru mikilvæg. Þjálfari þarf einnig að sýna það að hann vilji hafa samskipti við 

foreldra, hann þarf að kynna sig vel og segja til um hvernig æfingarnar fara fram. Foreldrar 

eru að treysta þjálfaranum fyrir börnum sínum og því mikilvægt að samband milli foreldra og 

þjálfara séu góð. Rannsakandi spurði Pálmar út í samband hans við foreldra barnanna sem 

mæta á æfingar hjá honum og hversu mikilvæg þau eru.  

Þau eru algjör lykill til að þetta gangi vel upp. Þannig að ég legg áherslu á það 

að kynna mig fyrir foreldrum, kynna starfið fyrir þeim á foreldrafundi þar sem 

við leggjum línurnar í samskiptum og áherslum fyrir alla. Ég kynni þeim fyrir 

íþróttina og reglurnar og því betri sem samskiptin eru á milli foreldra því betra 

fyrir alla og þannig hvet ég þau til að kynnast hvort öðru líka.  

Rannsakandi spurði Pálmar hvort hann væri með einhverjar ákveðnar aðferðir til að ná til 

foreldra. Það var engin ein sérstök aðferð en hann segist þó vera duglegur að labba upp að 

foreldrum sem koma og fylgjast með æfingum til að kynnast þeim. Pálmar heldur reglulega 

foreldrafundi til að koma upplýsingum á framfæri.  
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Á foreldrafundi læt ég þau vita að þau megi heyra í mér ef eitthvað kemur upp 

á í sambandi við barnið þeirra eða ef það er eitthvað sem ég þarf að vita. Síðan 

hvet ég þau til þess að láta aðra foreldra vita af því góða starfi sem er í gangi ef 

þau vilja að vinir barnsins síns komi líka með á æfingar. 

Pálmar er að gera frábæra hluti í yngri flokka starfi Körfuknattleiksdeildar Vals. Hann 

hefur unnið  sér inn virðingu hjá börnunum sem og foreldrum þeirra. Að lokum var hann 

spurður hvort hann væri með einhver ráð fyrir þjálfara sem eru að stíga sín fyrstu skref sem 

yngri flokka þjálfari. Hans lokaorð voru: 

Að huga sérstaklega að andlegu hlið iðkenda og samskiptarhliðinni. Alls ekki 

leggja síðri áherslu á tækni og líkamlegu þjálfunina. Sýna iðkendum virðingu en 

á sama tíma vera ákveðinn og leiðtogi. Hægt er að fara á flott þjálfaranámskeið 

og fyrirlestra, nýta sér það góða sem þau taka frá sínum þjálfurum og taka út 

það slæma. Skoða einnig heimasíður eins og synumkarakter.is sem er verkefni 

ÍSÍ og UMFÍ með alls konar góðum punktum fyrir þjálfara tengt andlegu hliðinni 

og samskiptum.  

Að viðtali loknu var Pálmari þakkað vel fyrir að gefa rannsakanda innsýn í 

þjálfaraheiminn. Pálmar er með mikla reynslu og hefur áhuga á því sem hann er að gera. Eins 

og hann segir hér að ofan er hans markmið að allir fara af æfingunni með bros á vör.   

Í lokakafla ritgerðarinnar verður rannsóknarspurningunni svarað og umfjöllunin sett í 

samhengi við fræðilega efni hennar og niðurstöður úr viðtalinu við Pálmar. 
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9 Umræður og lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort og þá á hvaða hátt íþróttaþjálfarar hafa áhrif á 

uppeldi barna, þá aðalega þjálfarar yngri flokka. Tekið var viðtal við yngri flokka þjálfarann 

Pálmar Ragnarsson til að fá dýpri sýn á hlutverk þjálfarans gagnvart börnunum. Rýnt var í 

greinar sem fjölluðu um uppeldi og hinir fjórir uppeldishættir skoðaðir. Íslenskar heimildir 

voru fyrirferðamiklar því höfundur vildi leggja áherslu á að skoða viðfangsefnið út frá íslensku 

samfélagi og veruleika. Má þar nefna bæklinga frá íþróttahreyfingunni sem hægt er að finna 

á netinu sem fjalla um mikilvægi íþrótta, mikilvægi hreyfinga og hlutverk foreldra barna sem 

æfa íþróttir, svo eitthvað sé nefnt.  

Ekki er hægt að alhæfa niðurstöðurnar þar sem aðeins var tekið viðtal við einn 

einstakling. Samt sem áður gefa þær vísbendingu um hversu mikilvægt það er að eiga í 

jákvæðum samskipti við börnin, efla þau sem manneskjur, styrkja þau og styðja til að ná 

árangri og nálgast þau þar sem þau eru stödd í þroska. Allt eru þetta þættir sem Pálmar 

leggur áherslu á og vinnur að í starfi sínu sem íþróttaþjálfari yngri barna. Þær aðferðir sem 

Pálmar notast við á æfingunum falla undir leiðandi uppeldi sem gert var grein fyrir hér að 

framan. Þar kemur m.a. fram að þeir foreldrar sem nota leiðandi uppeldi vilja sjá þroskaða 

hegðun frá börnunum sínum. En Pálmar leggur einmitt áherslu á að efla þroska barna þar 

sem þau eru stödd í þroskaferlinu. Pálmari þykir mjög vænt um þau börn sem hann þjálfar og 

leggur mikinn metnað í sitt þjálfarastarf og hefur því ákveðnar væntingar til þeirra. Eitt af því 

sem hann notar til að ná því besta fram hjá börnunum á æfingum er að hvetja þau áfram og 

sýna þeim áhuga, en jafnframt hafa aga í fyrirrúmi. Allt eru þetta atriði sem einkenna 

leiðandi uppeldi. Pálmar er kunnugur Íþróttaboðorðunum 10 en um þau fjallaði hann m.a. í 

lokaritgerð sinni og hefur tileinkað sér þau í þjálfarastarfi sínu. Pálmar leggur mikinn metnað 

í að hafa gaman á æfingum hjá sér en segist þá leggja einnig áherslu á grunnþætti 

íþróttarinnar. Hann hvetur reglulega iðkendur sína til að bjóða vinum sínum á æfingar, hvort 

sem þau hafa æft áður eða aldrei æft, til að kynnast íþróttinni betur og fá þá mögulegan 

áhuga á henni. En það vísar til fyrsta boðorðsins í íþróttaboðorðunum 10. Þjálfarar sem 

stuðla að leiðandi uppeldisháttum geta því haft áhrif á uppeldi barna. Á sama tíma geta þeir 

þjálfarar haft áhrif á aðferðir foreldra í uppeldinu og stutt þau við uppeldishlutverkið. Til að 

styðja við uppeldi er grundvallaratriði að umfjöllun um hinar fjóra uppeldishætti séu hluti af 

kennsluefni á þeim námskeiðum sem stendur til boða fyrir þjálfara yngri flokka, þar sem 

áhersla er á hinn leiðandi uppeldishátt sem þjálfarar ættu að tileinka sér.  

Höfundur var mjög spenntur að taka viðtalið við Pálmar þar sem hann hafði heyrt hversu 

mikil og jákvæð áhrif hann hefur á börnin sem hann þjálfar. Pálmar talaði um að hann legði 

mikla áherslu á góð og jákvæð samskipti við börnin sem og foreldra þeirra. Með því telur 
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hann sig ná betri árangri með börnunum og á sama tíma styrkir hann sjálfan sig sem 

fyrirmynd. Markmið hans er að öll börnin fari heim ánægð af æfingunni.  

Öll börn ættu að eiga þann möguleika að æfa íþróttir. Að æfa íþróttir getur bæði styrkt 

okkur félagslega og andlega. Vinskapur myndast eða styrkist, við hugsum betur um heilsuna 

og til lengri tíma litið læra börn að skipuleggja tímann sinn og bera ábyrgð. En til þess að 

börn hafi gaman af íþróttinni þarf þjálfarinn að vera vel skipulagður, jákvæður, sýna áhuga á 

bæði íþróttinni og börnunum og vera hvetjandi. Um leið og þjálfari fer að draga úr þessari 

hegðun eiga börnin hættu á að missa áhugann á íþróttinni og hætta að iðka hana. En það er 

einmitt það sem íþróttafélögin vilja reyna að koma í veg fyrir. Það er því mikilvægt að þjálfari 

sýni áhuga, myndi góð tengsl við börnin sé góð fyrirmynd fyrir þau og tileinki sér aðferðir 

leiðandi uppeldis.  
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