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Ágrip 

Í þessari heimildaritgerð voru skoðuð áhrif fyrirbærisins „fear of failure“ eða hvaða áhrif ótti 

við að mistakast hefur á íþróttamenn og hvað sé til ráða í þeim efnum. Markmiðið í þessari 

heimildaritgerð var að skoða hversu mikil áhrif þetta fyrirbæri hefur á íþróttafólk, 

mismunandi birtingaleiðir af því og hvað sé hægt að gera til að hjálpa íþróttamönnum að ná 

sér af því. Niðurstöðurnar úr ritgerðinni eru þær að ótti við að mistakast hefur slæm áhrif á 

frammistöðu. Leikmenn sem hafa stundað íþrótt lengi eru líklegri til að finna fyrir ótta við að 

mistakast en þeir sem hafa stundað hana skemur. Það er enginn marktækur munur á „ótta 

við að mistakast“ skorum á milli karla og kvenna en það er þó munur á hvernig hvort kynið 

upplifir ótta við að mistakast. Margar ástæður geta verið fyrir því að íþróttamenn finna fyrir 

ótta við að mistakast og er það mjög einstaklingsbundið. Besta leiðin til að leysa úr ótta við 

að mistakast fæst með því að byggja upp sjálfstraust með markmiðasetningu. Það er 

mikilvægt fyrir þjálfara og íþróttamenn að vera meðvitaðir um þetta fyrirbæri því að það 

getur haft mjög slæm áhrif á bæði frammistöðu og andlega heilsu íþróttamanna.    
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.S. prófs í íþrótta- og heilsufræði við Háskóla Íslands. Titill 

þessa verkefnis er „Hvaða áhrif hefur ótti við mistök á íþróttafólk: Hvað er til ráða?“ og er 

það metið til fimm eininga. Ég vil þakka móður minni fyrir hennar yfirlestur og hjálp við gerð 

verkefnisins. Leiðbeinandi minn var Helgi Valur Pálsson og vil ég einnig þakka honum fyrir 

sínar ábendingar við gerð á verkinu.  

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. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 16. maí 2020 

 

Ómar Atli Sigurðsson  
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1. Inngangur 

Íþróttamenn um allan heim þjálfa vel líkamlega hæfni til að ná að framförum í sinni íþrótt en 

allajafna leggja þeir ekki jafnmikla áherslu á þjálfun andlegra þátta. Íþróttamenn eru oft 

undir miklu álagi og finna gjarnan fyrir mikilli pressu frá liðsfélögum, þjálfara, 

fjölskyldumeðlimum eða jafnvel sjálfum sér. Þetta álag og streita getur leitt til þess að 

íþróttamaðurinn hætti að stunda íþróttina með því hugarfari að hann ætli sér að gera vel. Í 

staðinn byrjar hann að óttast að mistakast og því verður frammistaðan oft verri fyrir vikið (D. 

E. Conroy, Coatsworth og Kaye, 2007).    

Streita í íþróttum er algeng en hún hefur verið skilgreind sem síendurtekið ferli þar sem 

íþróttamanninum líður eins og að allar áskoranir sem hann fær séu yfirþyrmandi og of erfiðar 

til að takast á við (Fletcher, Hanton og Mellalieu, 2006). Eftir því sem íþróttamenn óttast 

meira að mistakast eða hafa „fear of failure“ því meiri hætta er á kulnun í íþróttinni. Það er 

ekki mikið til af rannsóknum um þessi mál en ótti við að mistakast hefur oft á tíðum verið 

tengt við fullkomnunaráráttu sem hefur bein áhrif á kulnun (Appleton, Hall og Hill, 2009). 

Samkvæmt Sagar og Stoeber er eini þátturinn sem spáir fyrir um ótta við að mistakast sá að 

skammast sín (feeling shame). Að finna fyrir „fear of feeling shame“ er beintengt háu stigi af 

sálrænni streitu sem myndi hafa áhrif á ótta við að mistakast (S. S. Sagar og Stoeber, 2009).  

Helstu andlegu einkennin sem tengjast ótta við að mistakast og kvíða almennt hjá 

íþróttafólki eru meðal annars; léleg ákvarðanataka, ruglingur, neikvæðar hugsanir bæði 

gagnvart liðsfélögum og sjálfum sér, léleg einbeiting, lítill vilji til þátttöku, ná ekki að fylgja 

leiðbeiningum jafn vel og áður, kraftleysi, skortur á sjálfstrausti, pirringur og ótti (Patel, Omar 

og Terry, 2010). Helstu líffræðilegir þættir sem tengjast ótta við að mistakast og kvíða 

almennt hjá íþróttafólki eru meðal annars; skortur á svefni, skortur á matarlyst, niðurgangur, 

uppköst, svimi, þreyta, sjónin verður verri, skjálfti, vöðvaspenna, þurr munnur, kaldar og 

þvalar hendur, sviti, hraður andadráttur, hækkandi hjartsláttur, hækkandi blóðþrýstingur og 

fleira (Patel o.fl., 2010). Helstu hegðunareinkenni sem tengjast ótta við að mistakast og kvíða 

almennt hjá íþróttafólki eru meðal annars; naga neglur, horfa stöðugt niður, forðast 

augnsamband, vera á iði, missa stjórn á skapi sínu, draga sig í hlé, endurtaka sömu 

hreyfingarnar, hömlun á hreyfigetu, vera stöðugt í varnarstöðu og fleira (Patel o.fl., 2010)       

Þegar íþróttamaður finnur fyrir ótta við að mistakast þá stóraukast líkurnar á að honum 

muni mistakast að ná fram þeim markmiðum sem hann vill ná. Það kemur samt yfirleitt með 

tímanum en eftir því sem mistökum fjölgar því meiri verður óttinn við að mistakast (Lazarus, 

1991). Til þess að greina hvort íþróttamaður teljist vera með ótta við að mistakast er litið til 

fimm mismunandi þátta, samkvæmt Conroy, Willow og Metzler. (a) íþróttamaðurinn býst við 

að mistakast áður en hann hefur framkvæmt aðgerðina, (b) óákveðin framtíð en það tengist 
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því að vera hræddur um að missa af framtíðartækifærum, (c) íþróttamaðurinn dregur sjálfan 

sig niður en þá er sjálfstraustið það lítið að hann talar sjálfan sig niður(d) og (e) 

íþróttamaðurinn hefur áhyggjur af að valda þeim vonbrigðum sem standa honum næst 

(þjálfurum, fjölskyldumeðlimum o.fl.). Það er spurt út í alla þessa þætti og er þetta form 

kallað Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI). Lang flestar rannsóknir á ótta við að 

mistaskast síðan að þetta form var gefið út hafa notast við þennan spurningalista (D. E. 

Conroy, Willow og Metzler, 2002).   
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2. Áhrif ótta við að mistakast á íþróttafólk 

Í rannsókn sem fjallar um ótta við að mistakast í ungum enskum knattspyrnumönnum var 

skoðað hvernig það hefur áhrif á frammistöðu þeirra. Þátttakendur voru 81 leikmaður úr 

fjórum mismunandi unglingaliðum og voru þeir allir sjálfboðaliðar. Aldur þeirra var á bilinu 

16 – 18 ára og höfðu þeir stundað knattspyrnu í 8 – 12 ár. Leikmennirnir fengu spurningalista 

og kom þá í ljós að birtingaleiðir ótta við að mistakast voru mjög breytilegar milli leikmanna. 

Eftir að allir höfðu svarað spurningalistanum þá var tekinn einn leikmaður úr hverju liði sem 

hafði skorað hæst á „fear of failure“ skalanum til að svara ítarlegri spurningalista. Sumir 

leikmenn óttuðust að ná ekki að standa sig nægilega vel þegar kæmi að stóru stundinni. 

Einhverjir litu á keppni þannig að eina leiðin til að líta á hana sem vel heppnaða væri ef 

maður ynni keppnina, eitthvað sem einn leikmaður getur ómögulega stjórnað einn og sér. 

Aðrir leikmenn sögðust finna fyrir þörf til að fá hrós frá þjálfara, samherjum eða öðrum. Það 

sem rannsakendur vilja meina er að það eru þrír þættir sem ótti við að mistakast hefur áhrif 

á hjá íþróttamönnum. Þessir þrír þættir eru huglæg vellíðan, samskipti við aðra og 

frammistaða í keppni (Sam S Sagar, Busch og Jowett, 2010). Þessar niðurstöður gefa til kynna 

að ótti við að mistakast hafi slæm áhrif á frammistöðu hjá íþróttamönnum sem og fari illa 

með andlega líðan  

Tengsl á milli kvíða og frammistöðu hafa margoft verið rannsökuð. Í rannsókn á 64 

körfuboltamönnum í fjórðu efstu deild í Þýskalandi var rannsakað samband milli kvíða og 

frammistöðu. Kvíði er einn sterkasti þáttur sem tengist ótta við að mistakast (D. E. Conroy 

o.fl., 2002). Hópnum var skipt í tvennt og tók hver og einn einstaklingur í báðum hópunum 

10 skot á körfuna. Að því loknu var meðferðarhópnum sagt að það væri mjög mikilvægt að 

þeim gengi betur næst þar sem að það ætti að fara að bera þann hóp saman við hinn hópinn, 

sem og önnur lið í deildinni. Samanburðarhópurinn fékk hins vegar engar upplýsingar og hver 

og einn tók sín 10 skot án þess að fá neinar utanaðkomandi upplýsingar. Niðurstöðurnar 

voru þær að meðferðarhópnum gekk verr eftir að hafa fengið utanaðkomandi pressu á sig á 

meðan það var enginn marktækur munur á meðferðarhópnum. Þannig að eftir því sem 

leikmennirnir fundu fyrir meiri streitu og kvíða að þá áttu þeir erfiðara með að standa sig 

(Englert og Bertrams, 2012).   

Í rannsókn sem var gerð á 11 – 12 ára fimleikastelpum var rannsakað hvort að hugrænn 

kvíði, líkamlegur kvíði og sjálfstraust hefðu bein áhrif á frammistöðu þeirra.  Í rannsókninni 

tóku 86 stelpur, sem voru allar með 3 – 5 ára reynslu úr fimleikum, þátt. Þær fengu allar 

spurningalista með 27 punkta skala og svöruðu þær með 4 stiga likert-kvarða. Þær voru 

látnar fá spurningalista fyrir keppni. Eftir keppni voru síðan borin saman svör þátttakenda 

sem komust í úrslit og þeirra sem komust ekki í úrslit. Það sem kom í ljós var að hvorki 
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hugrænn kvíði né líkamlegur kvíði hafði marktæk áhrif á frammistöðuna. Eini þátturinn sem 

hafði marktæk áhrif var því sjálfstraust. Þær sem komust í úrslitin höfðu því almennt hærra 

sjálfstraust en þær sem komust ekki í úrslit samkvæmt svörum þeirra fyrir keppnina 

(Tsopani, Dallas og Skordilis, 2011).  

2.1. Áhrif reynslu á óttann við að mistakast 

Það sem þykir forvitnilegt er að það eru margir íþróttamenn sem hafa stundað einhverja 

ákveðna íþrótt alla sína ævi en finna samt fyrir tilfinningum eins og ótta við að mistakast. 

Rannsakaðir voru 479 íþróttamenn á aldrinum 16 – 17 ára og var þeim gefinn spurningalisti 

með mismunandi þáttum sem tengjast ótta við að mistakast.  Þessir þættir voru; upplifun á 

hræðslu við skömm og að verða fyrir niðurlægingu, ótti við minnkun á sjálfstrausti, ótti við 

óákveðna framtíð, ótti við að þeir sem standi þeim næst missi áhugann og ótti við að verða 

þeim sem standa þeim næst fyrir vonbrigðum. Það sem kom í ljós í rannsókninni er að eftir 

því sem íþróttamenn hafa stundað íþrótt lengur því meira finna þeir fyrir ótta við að 

mistakast. Það gæti verið vegna þess að þeir sem hafa stundað íþrótt lengur finni fyrir meiri 

ábyrgðartilfinningu og þar af leiðandi meiri pressu (Sassaroli o.fl., 2015). Leikmenn með 

meira en fimm ára reynslu í handbolta sýndu meiri fylgni í „fear of failure“ en þeir sem hafa 

stundað íþróttina í minna en fimm ár. Þeir fundu fyrir meiri ótta við að finna fyrir skömm og 

gera lítið úr sjálfum sér, þeir fundu einnig meira fyrir ótta við að missa sjálfstraustið og þeir 

óttuðust einnig meira um framtíðina en þeir sem höfðu minni reynslu (Gomez-Lopez, Ruiz-

Sanchez og Granero-Gallegos, 2019).   

Í rannsókn þar sem skoðuð voru börn og ungmenni á aldrinum 8 – 18 ára kom í ljós að 

eftir því sem leikmenn eldast, því meira finna þeir fyrir ótta við að mistakast. Í rannsókninni 

voru skoðaðar stelpur sem stunduðu mjúkbolta, íþrótt sem er ekki ósvipuð hafnabolta. Til að 

finna út stig af ótta við að mistakast hjá hverri og einnig voru nokkrir mismunandi þættir 

skoðaðir sem taldir eru leiðandi í því. Til dæmis var spurt um kvíða, sjálfstraust og fleiri 

andlega þætti. Ástæður fyrir því að eldri stelpur fundu fyrir meiri ótta við að mistakast en 

þær sem yngri voru geta verið margvíslegar. Þær geta meðal annars tengst kynþroskanum en 

eftir því sem börn stækka og þroskast getur sjálfsmyndin breyst (Monsma, Malina og Feltz, 

2006). Eftir því sem börn eru yngri því minna eru þau að spá í keppni og meira að spá í að 

hafa gaman með vinum sínum. Eftir því sem leikmenn eru svo lengur í íþróttinni því meiri 

kröfur eru settar á þá og þá getur myndast kvíði og spenna sem getur svo þróast út í ótta við 

að mistakast. Það sem kemur einnig í ljós í rannsókninni er að það er mikil fylgni milli 

frammistöðukvíða og ótta við að mistakast. Einnig kemur fram að það er mikil fylgni hjá 

íþróttafólki með lágt sjálfstraust og hátt stig af ótta við að mistakast. Þær sem voru líka með 

hátt stig af ótta við að mistakast upplifðu sig ekki jafn mikinn hluta af hópnum og þær sem 

fundu fyrir minni ótta (D. E. Conroy o.fl., 2007).  
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Í rannsókn sem var gerð á atvinnuíþróttafólki í Tyrklandi kom í ljós að eftir því sem 

íþróttamenn eldast, því meira finna þeir fyrir ótta við að mistakast. Skoðaðir voru 521 

íþróttamenn, þar af voru 378 karlar og 173 konur. Niðurstöðurnar áttu bæði við um karla og 

konur. Rannsakendur vilja einnig meina að ótti við að mistakast hafi keðjuverkandi áhrif, en 

þá er átt við að ef íþróttamaður byrjar að upplifa ótta við að mistakast þá hafi það áhrif á 

frammistöðu hans sem gerir þennan ótta síðan ennþá verra. Þannig að samkvæmt þessari 

greiningu getur íþróttamaður sem hefur stundað íþrótt lengur átt í meiri hættu á að finna 

fyrir ótta við að mistakast (Seker, 2019).         

2.2. Kynjamunur 

Við sjáum að reynsla getur verið þáttur í „fear of failure“ en það sem getur einnig verið 

þáttur í að óttast við að mistakast er hvort að íþróttamaðurinn sé karl eða kona. Það eru fullt 

af þáttum inn í „fear of failure“ sem gætu verið mismunandi á milli kynjanna. Það gæti einnig 

verið að það sé kynjamunur á hversu sterkt þau finna fyrir ótta við að mistakast burtséð frá 

því hvaða þáttum af „fear of failure“ þau finna mest fyrir.       

Samkvæmt rannsókn sem var gerð á handboltaleikmönnum þá finna karlar fyrir meiri 

pressu frá þjálfaranum og vilja sem mest ganga í augun á honum en konur finna hins vegar 

meiri pressu frá liðsfélögum. Það gætu verið margar ástæður fyrir þessu en konur finna oft 

fyrir meiri félagsþrýstingi en karlar. Það gæti einnig verið að karlar setji meiri pressu á sjálfa 

sig og þar af leiðandi finni þeir fyrir meiri þörf á að ganga í augun á þjálfaranum heldur en 

konur. Það gæti einnig verið að karlar horfi meira á íþróttir sem keppni og þar af leiðandi 

finni fyrir meiri þörf á að fá samþykki frá þjálfara en konur horfi hins vegar meira á íþróttir 

sem félagslegt fyrirbæri og leiti því meira eftir samþykki frá hópnum. Það sem kemur einnig 

fram er að karlar finna meira fyrir ótta við að mistakast en konur yfir höfuð (Gomez-Lopez 

o.fl., 2019).  

Í þessari rannsókn var háskólaíþróttafólk úr tveimur mismunandi háskólum í Bretlandi á  

aldrinum 18 – 29 ára skoðað. Til að skoða ótta við að mistakast hjá þeim voru nokkrir þættir 

teknir inn. Það sem kom fram í rannsókninni er að því meiri ótti við að mistakast sem fólk 

sýndi fram á, því minna tók það þátt í félagslífinu bæði í háskóla og meðal liðsfélaga. Þetta 

getur verið vegna þess að eftir því sem maður er með lægra sjálfstraust því líklegra er að 

maður sé með ótta við að mistakast (David E Conroy, Elliot og Pincus, 2009). Niðurstöðurnar 

áttu bæði við hjá konum og körlum. Konur voru líklegri til að vera með lágt sjálfstraust sem 

leiddi til ótta við að mistakast en karlar höfðu meiri áhyggjur af því að valda þeim sem eru 

þeim næstir (liðsfélagar, þjálfari, foreldrar o.s.frv.) vonbrigðum (S. S. Sagar, Boardley og 

Kavussanu, 2011). Það gæti verið vegna þess að körlum finnst að frammistaða þeirra hafi 

bein áhrif á félagslega stöðu sína. Þetta er áhugavert í ljósi þess að greinin á undan sýndi 
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fram á akkúrat öfugar niðurstöður. Það sem þessi rannsókn sýnir einnig fram á er að konur 

eru hræddari við að missa sjálfstraustið en karlar. Þetta gefur til kynna að konum líður frekar 

eins og að ef frammistaðan hjá liðinu er léleg sé það vegna þess að þær séu ekki að standa 

sig (S. S. Sagar o.fl., 2011). Strákar eru líklegri til þess að sýna fram á andfélagslega hegðun 

eins og kemur fram í rannsókn sem var gerð á íþróttafólki á aldrinum 12 – 18 ára. Ástæðan 

fyrir því er sú að stelpur virðast sjá liðið meira sem vinahóp en strákar (Rutten o.fl., 2007). 

Ástæðan gæti einnig verið að stelpur hafa sýnt fram á að vera heiðarlegri í sínum leik og eru 

ekki jafn hrifnar af aðgerðum sem geta stofnað andstæðingnum í hættu á að meiða sig (til 

dæmis tæklingar) eins og strákar (Kavussanu og Roberts, 2001).  

Það sem kemur í ljós í rannsókn sem var gerð á atvinnuíþróttafólki í Tyrklandi var að eini 

marktæki munurinn á ótta við að mistakast  á milli karla og kvenna felst í tveimur þáttum af 

tíu en spurt var út í tíu mismunandi útgáfur af ótta við að mistakast til að fá sem breiðustu 

niðurstöður. Þessir tveir þættir þar sem munur greindist á milli kynjanna eru eftirfarandi; 

hræðsla við óákveðna framtíð og óttinn við að verða sjálfum sér til skammar. Karlar skoruðu 

hærra í báðum af þessum þáttum en það er erfitt að draga ályktanir af hvort kynið er með 

hærri ótta við að mistakast yfir höfuð vegna þess að það eru einungis tveir þættir af tíu þar 

sem einhver munur er á milli kynjanna (Seker, 2019).   

Í rannsókn sem var gerð á 405 íþróttamönnum í Portúgal var skoðað hvort að það væri 

munur milli kynjanna þegar kemur að ótta við að mistakast. Af þessum 405 íþróttamönnum 

voru 306 karlar og 99 konur á aldrinum 12 – 20 ára.  Íþróttafólk í bæði einstaklingsíþróttum 

og hópíþróttum tók þátt í rannsókninni. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er enginn 

marktækur munur á milli karla og kvenna þegar kemur að ótta við að mistakast. Hins vegar 

var munur á nokkrum útgáfum af ótta við að mistakast á milli kynjanna. Konur óttuðust 

meira að finna fyrir skömm og niðurlægingu og þær draga sig meira niður en karlar. Hins 

vegar voru karlar með meiri ótta við óákveðna framtíð heldur en konur samkvæmt þessari 

rannsókn. Að mati rannsakenda er einnig nauðsynlegt að geta tæklað ótta við að mistakast 

hjá íþróttamönnum til að bæta þeirra líðan í íþróttinni og til að þeir nái að standa sig sem 

best í keppni (Coreia, Rosado, Serpa og Ferreira, 2017). Þessar niðurstöður eru nokkurn 

veginn í samræmi við þær rannsóknir sem fyrir komu. Það sem er greinilegt er að það er ekki 

mikill munur á milli kynjanna í sambandi við heildarskor á ótta við að mistakast en það er 

samt einhver munur á hvernig kynin upplifa ótta við að mistakast. 
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3. Af hverju finna íþróttamenn fyrir ótta við að mistakast 

Íþróttamenn sem finna fyrir ótta við að mistakast eiga það til að kenna sjálfum sér um 

eitthvað sem er ekki undir þeirra stjórn. Hægt er að kenna sjálfum sér um á ýmsan hátt. 

Íþróttamenn geta byrjað að brjóta sig niður, þeir geta hætt að sjá vel um sig og fleira. 

Íþróttamenn með ótta við að mistakast upplifa oft eins og samherjar sínir eigi það til að 

gagnrýna sig frekar en aðra sem og fara verr með þá yfir höfuð (David E. Conroy og Metzler, 

2004). Í grein sem fjallar um mismunandi tegundir af andlegum þáttum sem gera 

frammistöðu verri er talið að allt að 20% allra íþróttamanna þjáist af kvíða sem getur haft 

slæm áhrif á frammistöðu (Powell, 2004).        

Ef íþróttamaður fer í keppni með því hugarfari að hann ætli sér ekki að bregðast sér eða 

öðrum að þá aukast líkurnar einmitt á því. Því meira sem íþróttamenn óttast að mistakast, 

því meiri eru líkurnar á að þeim mistakist. Það sem flestir íþróttamenn sem ná langt í sinni 

íþrótt átta sig snemma á er að það þýðir ekki að nálgast íþróttina með ótta um hvað gæti 

farið úrskeiðis. (Subramanyam, 2013). Það ná þó ekki allir íþróttamenn langt og margir 

íþróttamenn stoppa vegna þess að þeir finna einmitt fyrir þessum ótta við að mistakast. Það 

sem margir íþróttamenn með ótta við að mistakast eiga einnig til að gera er að þeir einblína 

einungis á það sem þeir eru að gera rangt í sínum leik og brjóta sig þannig niður 

(Subramanyam, 2013).  

Ein rannsókn sýnir fram á að persónulegar ástæður hafa meiri áhrif á ótta við að 

mistakast hjá leikmönnum en aðrir utanaðkomandi þættir. Persónulegar ástæður geta sem 

dæmi verið skömm eða hræðsla við niðurlægingu (Moreno-Murcia, Huescar Hernandez, 

Conte Marin og Nunez, 2019). Frammistaðan og óttinn við að mistakast haldast líka í hendur 

en það sem er verið að meina með því er að eftir því sem frammistaðan verður verri, því 

meiri ótta við að mistakast finna íþróttamenn fyrir og þeir draga sig meira inn í skelina 

(Baker, Cote og Hawes, 2000). 

Í rannsókn sem var gerð á 350 íþróttamönnum var skoðað hvort að fullkomnunarárátta 

hjá íþróttamönnum gæti orðið að ótta við að mistakast í þeim. Af þessum 350 

íþróttamönnum voru 98 konur og 252 karlar sem kepptu í hinum ýmsu íþróttagreinum, bæði 

hópíþróttum og liðsíþróttum. Meðalaldurinn var 15,65 ár. Niðurstöðurnar úr rannsókninni 

sýndu að það væri sterk fylgni milli fullkomnunaráráttu og ótta við að mistakast. Það sem 

kom í ljós var að samband milli þess að hafa áhyggjur af því að gera eitthvað sem ekki er 

fullkomið og ótti við að mistakast var sterkast. Sambandið milli ótta við að mistakast og 

efasemda um aðgerðir var svo næst sterkast (Correia, 2018). Þessi rannsókn sýnir að 

íþróttamenn með fullkomnunaráráttu eiga í meiri hættu á að finna fyrir streitu þegar kemur 

að áhyggjum yfir frammistöðu.  
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3.1. Afleiðingar af ótta við að mistakast  

Rannsókn á ótta við að mistakast var gerð í Japan og Ástralíu þar sem nemendur á aldrinum 

15 – 18 ára voru skoðaðir. Um var að ræða 1423 nemendur í Japan og 680 nemendur í 

Ástralíu. Meðal annars var skoðuð fylgni milli ótta við að mistakast og sjálfsfötlunar. 

Sjálfsfötlun getur komið fram í alls kyns formum til dæmis; forðast áskoranir, afneitun, gera 

ekki sitt besta, þykjast vera veik/meidd og fleira (Kearns, Forbes og Gardiner, 2007). 

Niðurstöðurnar voru þær að þeir nemendur sem veita sjálfum sér sjálfsfötlun eru þeir sem 

hafa almennt hærra stig af ótta við að mistakast. Þetta gefur til kynna að þeir sem búa til 

afsökun fyrir því að vera ekki upp á sitt besta eru þeir sem óttast að gera mistök (De Castella, 

Byrne og Covington, 2013). Þessi rannsókn var gerð á nemendum í menntaskóla eða „high 

school“ en ekki einungis á íþróttamönnum. Þessi rannsókn notaðist ekki við PFAI 

spurningalistann en er þó að mæla sama hugtak.         

Í rannsókn um spænska íþróttamenn á aldrinum 13 – 24 ára er fjallað um fimm 

mismunandi hópa af íþróttafólki og var því skipt í hópa eftir því hversu hár ótti við að 

mistakast er hjá þeim. Það sem kom í ljós þegar hóparnir voru bornir saman þá fundu þeir 

hópar með meiri ótta við að mistakast fyrir meiri streitu og minna sjálfstrausti en þeir sem 

eru með lágt stig af ótta við að mistakast. Einnig kom í ljós að þeir sem eru með meiri ótta 

við að mistakast fundu fyrir minna sjálfstrausti og meiri þreytu, bæði andlegri og líkamlegri. 

Þessar niðurstöður sýna því fram á að einstaklingar með meiri ótta við að mistakast eiga í 

meiri hættu á að finna fyrir andlegri streitu og geta einnig fundið fyrir kulnunareinkennum. 

(Moreno-Murcia o.fl., 2019). 
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4. Hvað er til ráða? 

Það sem er kannski mikilvægasta spurningin þegar kemur að ótta við að mistakast er hvort 

að það sé hægt að gera eitthvað í þessu. Fullt af íþróttamönnum á öllum stigum finna fyrir 

ótta við að mistakast og því er mikilvægt að auka vitund á málinu svo að það sé auðveldara 

að kljást við vandamálið þegar það kemur upp. Það sem við vitum núna er að ótta við að 

mistakast er tengt við kvíða og skort á sjálfstrausti. Þess vegna ætlum við að skoða nokkrar 

rannsóknir sem fara yfir fáeinar aðferðir til að draga úr kvíða og ótta við að mistakast sem og 

auka sjálfstraust í íþróttamönnum á öllum aldri.  

Í grein þar sem fjallað er um leiðir til að hjálpa íþróttamönnum við að byggja upp 

sjálfstraust er greint frá fimm mismunandi skrefum til þess að auka sjálfstraustið. Fyrsta 

skrefið er að finna út hver óttinn er, hann getur komið fram í mörgum myndum, til dæmis 

ótti við að mistakast. Næsta skref er að ná tökum á óttanum og horfast í augu við hann. Ef 

íþróttamaður til dæmis óttast að bregðast liðsfélögum þá þarf hann að átta sig á því að besta 

leiðin til þess að bregðast þeim ekki er að einbeita sér að sjálfum sér og gera eins vel og hægt 

er. Þriðja skrefið er markmiðasetning en það sem greinin stingur upp á er að skrifa niður öll 

langtímamarkmið. Til þess að ná þessum markmiðum á að skrifa niður „minni“ markmið til 

þess að ná þeim stóru. Með hverju markmiði sem einstaklingur nær, því meira verður 

sjálfstraustið hjá honum og því betur mun hann standa sig. Fjórða skrefið er að fá 

íþróttamennina sjálfa til að trúa meira á sig og hluti af því er þeirra „sjálfstal“. Íþróttafólk og 

fólk yfir höfuð eyðir miklum tíma í að tala við sjálft sig. Þeir sem eru með mikið sjálfstraust 

tala sig frekar upp en þeir sem eru með lítið sjálfstraust tala sig frekar niður. Þess vegna er 

mikilvægt að íþróttamenn verði meðvitaðir um þetta og byrji að hugsa meira um það sem 

þeir eru að gera rétt frekar en það sem þeir eru að gera rangt. Fimmta skrefið gengur út á að 

sýna sjálfstraust þegar á móti blæs. Þegar vel gengur þá getur hver sem er litið vel út en 

þegar það byrjar að ganga illa þá sést hverjir hafa trúna á sjálfum sér til að snúa við taflinu. 

Þegar íþróttamenn hafa áttað sig á því að það að verða fyrir mótlæti styrkir þá og er eitthvað 

sem þeir ættu ekki að snúa bakinu við þá hafa þeir klárað öll fimm skrefin sem eru tekin fram 

í þessari grein (Subramanyam, 2013).           

Í rannsókn einni sem var skoðað 117 golfara sem spiluðu allir á háu keppnisstigi í 

Bretlandi. Meðalaldur þeirra var rétt tæplega 25 ára. Þeim var gefinn fimm punkta 

spurningalisti þar sem spurt var um 10 mismunandi atriði sem tengdust sjálfstrausti. Alltaf 

var spurt um hversu mikil áhrif þeir teldu að þessi ákveðni þáttur hefði á sjálfstraust þeirra. 

Niðurstöðurnar voru þær að þeim fannst hvatningarorð um þeirra getu hafa mesta vægið. 

Næst á eftir var fjallað um félagslegan stuðning og nokkrar tegundir af honum. (Rees, Hardy 
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og Freeman, 2007). Þessar niðurstöður segja okkur að besta leiðin til að auka sjálfstraust hjá 

íþróttamönnum er að veita þeim stuðning og hvatningu.  

Rannsókn var gerð á 152 háskólaíþróttamönnum frá Bretlandi. Af þessum 152 

íþróttamönnum voru 74 konur og 78 karlar sem tóku þátt og meðalaldurinn var rétt rúmlega 

20 ár. Það var spurt út í fjóra mismunandi þætti sem tengjast sjálfstrausti í formi fimm stiga 

likert-kvarða. Þessir fjórir þættir voru eftirfarandi; tilfinningalegur stuðningur, hvatning, 

upplýsingalegur stuðningur og efnislegur stuðningur. Það sem kom fram er að allir þessir 

þættir hafa jákvæð áhrif á sjálfstraust sem ætti ekki að koma á óvart en það sem kemur 

kannski á óvart er að ef íþróttamenn fá of mikinn stuðning þá hefur hann ekki marktæk áhrif 

á sjálfstraustið í þeim. Það kemur í ljós að lítill til meðalmikill stuðningur hefur betri áhrif á 

sjálfstraustið hjá íþróttamönnum sama hversu hátt sjálfstraustið var hjá þeim fyrir (Freeman 

og Rees, 2010).  

4.2. Hafa þjálfunaraðferðir áhrif? 

Til eru margar mismunandi þjálfunaraðferðir sem geta haft mismunandi áhrif á leikmenn. Í 

rannsókn sem var gerð á kóreskum íþróttamönnum á aldrinum 20 – 24 ára kom í ljós að 

þjálfunarstíll hafði mikil áhrif á kvíða og kulnun meðal íþróttamanna. Það sem kom helst í ljós 

var að þeir þjálfarar sem beita meiri stjórnunaraðferðum í þjálfun sinni hafa neikvæðari áhrif 

á leikmennina. Þeir þjálfarar sem ýta meira á leikmenn sína geta orðið ógnandi í augum 

þeirra og þá á sama tíma ýtt undir kvíða á meðal þeirra (Cho, Choi og Kim, 2019)  

Í rannsókn sem var gerð á 340 spænskum íþróttamönnum með meðalaldurinn í kringum 

19 árin, (staðalfrávikið var 5,69 ár) var skoðað samband milli ótta við að mistakast og 

þjálfunaraðferða. Til þess að finna niðurstöður úr þessu voru settir þrír mismunandi 

spurningalistar fyrir íþróttafólkið. Einn spurningalistinn var miðaður að mismunandi 

tegundum af ótta við að mistakast, annar spurningalistinn var um upplifaðan stuðning sem 

leikmenn finna frá þjálfaranum sínum og þriðji spurningalistinn var um stjórnunaraðferðir 

þjálfaranna. Allir þrír spurningalistarnir voru á fimm stiga likert-kvarða. Það sem kom fram 

var að íþróttamenn sem eru hjá þjálfurum sem hvetja meira heldur en að skamma eru 

ólíklegri til að finna fyrir ótta við að mistakast. Þjálfarar sem nota mikið af ytri hvatningu á 

íþróttafólkið sitt, ógna því, setja pressu á það og notast við refsingar geta byggt upp pirring í 

íþróttafólkinu sem myndi ýta ennþá meira undir ótta við að mistakast (Moreno-Murcia o.fl., 

2019).  

Í rannsókn sem var gerð á sundfólki á aldrinum 7 – 18 ára voru skoðuð áhrif 

þjálfunaraðferða á ótta við að mistakast. Það voru 66 strákar og 99 stelpur sem tóku þátt. 

Hver og einn þátttakandi var látinn fá fleiri en einn þjálfara sem beittu mismunandi 

aðferðum til að fá sem nákvæmustu niðurstöðu. Niðurstöðurnar eru að þjálfarinn hefur ekki 
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jafn mikil áhrif og áður var talið, sérstaklega hjá yngri iðkendum. Eftir því sem iðkendur eru 

yngri því minna finna þeir fyrir áhrifum þjálfarans þegar kemur að þjálfunaraðferðum. Það 

sem kemur þó einnig fram er að þeir iðkendur sem fundu fyrir minnstu gagnrýni á meðan 

æfingum stóðu fundu einnig fyrir mestum bætingum í „fear of failure“ skorum, sem sagt það 

dró mest úr ótta við að mistakast hjá þeim sem fengu minnstu gagnrýnina. Það þótti alltaf 

betra að fá uppbyggilega gagnrýni eftir að æfingum lauk (D. E. Conroy og Coatsworth, 2004). 

Sömu rannsakendur gerðu svipaða rannsókn nokkrum árum seinna en niðurstöðurnar sem 

tengdust þjálfun og ótta við að mistakast reyndust þær sömu og í þessari rannsókn (D. E. 

Conroy og Coatsworth, 2007).      

Í rannsókn sem var gerð á 228 íþróttamönnum úr 15 mismunandi íþróttagreinum voru 

skoðuð áhrif mismunandi þjálfunaraðferða á íþróttamenn. Af þessum 228 íþróttamönnum 

voru 123 karlar og 105 konur. Meðalaldurinn var um 18 ár og höfðu þeir verið að meðaltali í 

11 ár í íþróttum en 7,2 ár að meðaltali í núverandi íþrótt. Þeir höfðu að meðaltali verið í 2,2 

ár með núverandi þjálfara. Notast var við 44 punkta skala sem tekur inn sjö mismunandi 

tegundir af þjálfunaraðferðum. Notast var við skala af þessu tagi til að ná yfir sem flesta 

þætti sem gætu haft áhrif. Þjálfunarþættirnir voru eftirfarandi; líkamleg þjálfun, 

markmiðasetning, andlegur undirbúningur, tæknileg þjálfun, taktík í keppni, persónulegt 

samband, það sem hefur neikvæð áhrif á persónulegt samband og íþróttakvíði (Côté, 

Yardley, Hay, Sedgwick og Baker, 1999). Það sem kom í ljós í rannsókninni er að það sem 

eykur kvíða meðal íþróttamanna eru stjórnunaraðferðir þjálfara eins og að skamma, öskra á 

leikmenn þegar þeir gera eitthvað rangt sem og nota aðferðir eins og að skapa ótta og ógna 

leikmönnum sínum. Niðurstöður sýndu einnig að taktík í keppni getur haft mikil áhrif en því 

betur sem þjálfarinn undirbýr leikmenn sína, því betur líður þeim. Aðrir þættir sem voru 

skoðaðir höfðu ekki eins mikil áhrif (Baker o.fl., 2000). 
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5. Umræður 

Markmiðið með þessari ritgerð var að skoða betur hugtakið „Fear of failure“ og hvernig það 

hefur áhrif á íþróttafólk. Markmiðið var einnig að skilja hvernig ótti við að mistakast kemur 

fram í íþróttafólki, hvort að mismunandi reynsla, kyn, þjálfun og fleira hafi áhrif. Það er 

greinilegt að ótti við að mistakast getur haft mikil áhrif á frammistöðu og það eru alls kyns 

mismunandi þættir sem hafa áhrif á það.  

Það er ekki mikið til af nýlegum rannsóknum um bein áhrif ótta við að mistakast á 

frammistöðu en það virðast allir rannsakendur vera sammála því að ótti við að mistakast 

hefur slæm áhrif á frammistöðu. Ástæðan fyrir því að rannsakendur skoða minna bein áhrif 

ótta við að mistakast á frammistöðu gæti verið vegna þess að það er almennt gert ráð fyrir 

að það hafi slæm áhrif. Það gæti einnig verið vegna þess að frammistaða getur verið 

breytileg milli tímabila, einn mánuðinn er liðið sem verið er að rannsaka að spila vel og þá 

eru „fear of failure“ skorin lægri en svo gengur næsta verr og þá hækka „fear of failure“ 

skorin. Í þeirri rannsókn þar sem skoðað var samband á milli ótta við að mistakast og 

frammistöðu þá var aðeins notast við fjóra leikmenn af 81 til að finna loka niðurstöður en 

það er erfitt að alhæfa niðurstöðurnar á alla íþróttamenn út frá einungis fjórum 

einstaklingum. Einnig voru einungis rannsakaðir sjálfboðaliðar sem vissu út á hvað 

rannsóknin gekk þannig að það er spurning hvort að það hafi verið fleiri leikmenn sem tóku 

þátt með hærra stig af ótta við að mistakast en það sem gerist almennt (Sam S Sagar o.fl., 

2010).   

Það sem hefur verið sýnt fram á er að með auknum kvíða getur frammistaðan orðið verri 

hjá íþróttamönnum (Englert og Bertrams, 2012). Það hefur einnig verið sýnt fram á að kvíði 

hefur ekki jafn mikil áhrif og sjálfstraust (Tsopani o.fl., 2011). Í þeim rannsóknum sem komu 

fram í þessari ritgerð um áhrif kvíða á frammistöðu komu tvær mismunandi niðurstöður í 

ljós, annars vegar að kvíði hafi áhrif en hins vegar að kvíði hafi engin marktæk áhrif. Það sem 

flest bendir til er að reynsla hefur mikil áhrif á ótta við að mistakast þannig að 

niðurstöðurnar gætu verið mismunandi vegna þess að það var svo mikill aldursmunur á milli 

þátttakenda í sitthvorri rannsókninni (Englert og Bertrams, 2012; Tsopani o.fl., 2011).    

Það sem kom í ljós í rannsóknum um aldursmun var að það er algengara fyrir eldri og 

reynslumeiri leikmenn að finna fyrir ótta við að mistakast. Þar með sagt er ekki algilt að eftir 

því sem leikmaður eldist þá muni hann finna fyrir hærra stigi af ótta við að mistakast. Það 

sem gæti haft áhrif á hækkandi stig af ótta við að mistakast er að með hækkandi aldri sé sett 

meiri ábyrgð á íþróttamennina sem getur aukið streitu í þeim (D. E. Conroy o.fl., 2007). Það 

gæti verið að yngri iðkendur finni líka fyrir minna ótta við að mistakast vegna þess að þeir líta 

íþróttina sína meira sem leik frekar en keppni (D. E. Conroy o.fl., 2007). Í flestum 
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rannsóknum á kynjamuni fyrir ótta við að mistakast er enginn marktækur munur milli 

kynjanna. Flestar rannsóknir sýna þó einhvern mun á hvernig hvort kynið upplifir ótta við að 

mistakast en það er þó misjafnt á milli rannsókna. Það sem þessar niðurstöður gefa til kynna 

er að óttinn við að mistakast er mjög einstaklingsbundinn og háir ekki öðru kyninu meira en 

hinu.      

Alls kyns ástæður geta verið fyrir að íþróttamenn finni fyrir ótta við að mistakast. 

Íþróttamenn geta fundið fyrir þessu vegna þess að þeir séu með það lítið sjálfstraust að þeir 

búist við að mistakast áður en þeir keppa. Sumir leikmenn eiga það líka til að tala sig niður og 

hugsa einungis um það sem þeir eru að gera rangt og draga þannig sjálfstraustið niður. 

Íþróttamenn með ótta við að mistakast eiga það einnig til að draga sig frá hópnum sem þeir 

æfa og keppa með (Moreno-Murcia o.fl., 2019). Rannsóknir hafa sýnt að það eru sterk tengsl 

milli ótta við að mistakast og fullkomnunaráráttu en það gæti verið vegna þess að 

íþróttamaðurinn hættir að hugsa um það sem hann er að gera vel og hugsar eingöngu um 

það sem hann gerir rangt (Correia, 2018). Það virðist einnig vera mjög einstaklingsbundið 

hvað veldur því að einstaklingar finni fyrir ótta við að mistakast.  

Það sem hefur sýnt árangur í baráttu gegn ótta við að mistakast er að byggja upp 

sjálfstraustið. Yfirleitt eru einstaklingar sem eru með hátt stig af ótta við að mistakast með 

lágt sjálfstraust og hefur hugarþjálfun sem og ýmsar hvatningaleiðir frá utanaðkomandi 

aðilum sýnt árangur. Samkvæmt Subramanyam er markmiðasetning lykilatriði til að ná að 

byggja upp sjálfstraust (Subramanyam, 2013). Við sjáum einnig að þjálfunaraðferðir hafa 

áhrif en það hefur sýnt töluvert meiri árangur að hvetja iðkendur áfram frekar en að brjóta 

þá niður með skömmum (Freeman og Rees, 2010; Rees o.fl., 2007). Það vantar samt klárlega 

fleiri rannsóknir og markvissari leiðir til að hjálpa íþróttafólki sem glímir við ótta við að 

mistakast. Það er meiri þörf á þeim vegna þess að þegar íþróttamaður glímir við ótta við að 

mistakast að þá er það mikilvægast fyrir hann að ná sér. Þær niðurstöður sem komu fram í 

kaflanum um þjálfunaraðferðir komu ekki á óvart en þær voru að íþróttamenn bregðast 

miklu betur við hvatningu og hrósum frekar en skömmum og niðurlægingu.       
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6. Lokaorð  

Með hverju árinu virðist fólk verða meðvitaðra um andlega heilsu almennt. Íþróttir eru þar 

ekki undanskildar en það eru gerðar sífellt fleiri rannsóknir ár hvert um andlega heilsu 

íþróttafólks og það sem getur haft slæm áhrif á hana, til dæmis ótti við að mistakast. Þess 

vegna er mikilvægt að skoða þetta efni, svo að fólk viti meira um þetta fyrirbæri og einnig 

hvernig utanaðkomandi þættir spila inn í. Það er sérstaklega mikilvægt fyrir íþróttafólk með 

hátt stig af ótta við að mistakast að það átti sig á vandanum til þess að geta rætt það við 

einhvern náinn sér og það sé ekki hrætt við að játa þennan ótta og takast á við hann.  

Það sem kemur fram í þessi rannsóknarritgerð eru mismunandi útgáfur af ótta við að 

mistakast sem og hverjir koma að því og hvernig hægt sé að takast á við það. Þess vegna er 

þessi ritgerð þörf að mati höfundar, fyrir íþróttafólk sem er í vanda með ótta sem það veit 

ekki hvernig á að takast við.     
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