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Útdráttur 

Í þessari rannsókn var andlegur styrkur hjá ungum knattspyrnuiðkendum, fæddum árið 

2004 og 2005, skoðaður. Þátttakendur voru samtals 775, þar af 577 strákar og 198 stelpur. 

Hópnum var skipt í tvo hópa: afrekshóp, en í honum voru þeir sem voru eða höfðu verið 

í úrtaki fyrir U17 landslið Íslands, og hóp almennra iðkenda. Markmið rannsóknarinnar 

var þrenns konar. Í fyrsta lagi að bera saman andlegan styrk (e. mental toughness) á milli 

afrekshóps og almennra iðkenda með sjálfsmatskvarðanum Sports Mental Toughness 

Questionnaire (SMTQ). Í öðru lagi að skoða mun á andlegum styrk á milli kynja og í 

þriðja lagi að skoða aðgengi íþróttafólks að hugarþjálfun til að bæta frammistöðu. SMTQ 

metur andlegan styrk íþróttafólks og er skipt í þrjá undirflokka: sjálfstraust (e. 

confidence), tileinkun (e. constancy) og stjórn (e. control). Niðurstöðurnar sýndu fram á 

marktækan mun á andlegum styrk á milli afrekshóps og almennra iðkenda. Strákar 

skoruðu hærra en stelpur í öllum undirkvörðum SMTQ, bæði í afreks- og almenna 

hópnum. Færri en 20% þátttakenda höfðu farið til hugarþjálfara eða sálfræðings til að 

bæta frammistöðu sína en rúmlega 75% höfðu áhuga á því. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru flestar í samræmi við fyrri rannsóknir og væri áhugavert að fylgja henni eftir með 

skoðun á sálfræðilegri færniþjálfun og árangrinum af henni. 
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Formáli 

Ritgerðin er 12 eininga rannsóknarverkefni sem er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í Íþróttafræði 

við Háskólann í Reykjavík, í maí 2021. Ég sem höfundur vil þakka þátttakendunum sem gáfu 

sér tíma til að taka þátt í verkefninu. Einnig vil ég þakka leiðbeinendum mínum Grími 

Gunnarssyni og Margréti Lilju Guðmundsdóttur fyrir leiðsögn sína og samstarf síðastliðna 

mánuði. Andlegur styrkur hefur verið mikið áhugamál hjá mér síðastliðin ár og hafa flestöll 

mín verkefni í gegnum íþróttafræðinámið snúist um hann. Það er því mikill heiður fyrir mig að 

fá að taka þátt í þessu verkefni. 
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Inngangur 

Mikilvægi þess að byggja upp andlegu hliðina hjá íþróttafólki hefur aukist gífurlega síðustu 

áratugi (Gee, 2010). Vísindamenn hafa í gegnum tíðina rannsakað sálfræðileg hugtök eins og 

seigla (e. hardiness) og hvernig eigi að vinna gegn kvíða og auka hvatningu (Dewhurst o.fl., 

2012; Maddi, 2002; Ryan og Deci, 2000). Clough og félagar (2002) settu fram núverandi 

skilgreiningu á andlegum styrk (e. mental toughness) sem er skipt niður í sjálfstraust (e. 

confidence), stjórn (e. control), áskorun (e. challenge) og skuldbindingu (e. commitment) 

(Clough o.fl., 2002). Út frá þessu fóru vísindamenn að skoða andlegan styrk í íþróttum, þá 

sérstaklega hjá afreksíþróttafólki, og komust að þeirri niðurstöðu að þeir sem voru með mikinn 

andlegan styrk sýndu meira sjálfstraust og stjórn og gátu unnið betur undir pressu (Crust og 

Swann, 2011; Hays o.fl., 2007; M. Jones o.fl., 2002). Andlegur styrkur er einstaklingsbundinn 

og skiptir því ekki máli hvort íþróttafólkið er í hópíþróttum, einstaklingsíþróttum eða íþróttum 

með enga eða mikla snertingu (Bull o.fl., 2005; Nicholls o.fl., 2009). Andlegur styrkur hefur 

verið rannsakaður mikið síðustu tvo áratugi af íþróttasálfræðingum (Giles o.fl., 2018). Talið er 

að afreksíþróttafólk sé líklegra til að stunda hugræna þjálfun eins og slökunaraðferðir, 

sjónmyndun, sjálfstal og markmiðasetningu (Erciş, 2018; Shijansha og Hussain, 2019). 

Rannsóknir sýna að því reyndara og eldra sem íþróttafólkið er, því hærra mælist það í andlegum 

styrk (Nicholls o.fl., 2009; Zeiger og Zeiger, 2018), sem er í ósamræmi við íslenska rannsókn 

sem gerð var á handboltamönnum, þar sem niðurstaðan var að ekki væri marktækur munur á 

andlegum styrk hjá A-landsliðinu og unglingalandsliðunum, hvorki karla- né kvennamegin 

(Kristjánsdóttir o.fl., 2018). Þrátt fyrir að ungt íþróttafólk mælist lægra í andlegum styrk á það 

auðvelt með að læra sálfræðilega færni til að auka andlegan styrk sinn (McCarthy o.fl., 2009). 

Til að ungt íþróttafólk nái árangri er mikilvægt að samband þess við foreldra og þjálfara sé gott 

og að þjálfarar séu virkir í kennslu á leiðum til að auka andlegan styrk íþróttafólks (Anthony 

o.fl., 2016). 

Hvað er andlegur styrkur? 

Andlegur styrkur hefur verið skilgreindur á marga ólíka vegu í sambandi við áskoranir í 

lífinu, námi og íþróttum (Lin o.fl., 2017) en í þessari ritgerð verður einblínt á andlegan styrk í 

íþróttum. Ein skilgreining á andlegum styrk segir að hann sé náttúruleg eða þjálfuð færni til að 

aðlagast aðstæðum betur og verða stöðugt betri í að halda einbeitingu, sjálfstrausti og stjórn 

undir álagi heldur en keppinautar (G. Jones o.fl., 2002, bls. 209). Aðrir fræðimenn skilgreina 

hann sem viðhorf og hegðun sem geri það kleift að komast yfir hindranir og mótlæti með því 

að viðhalda einbeitingu og áhuga á markmiðum sínum (Gucciardi o.fl., 2008, bls. 278). 
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Samkvæmt rannsóknum á knattspyrnuiðkendum er trú á sjálfum sér, til komast yfir krefjandi 

aðstæður og ná langt, mikilvæg og var hún talin mikilvægasti eiginleikinn í rannsókn Thelwell 

og fleiri (Thelwell o.fl., 2005) og næst mikilvægasti eiginleikinn í rannsókn Coulter og fleiri 

(Coulter o.fl., 2010). Náskyld andlegum styrk er seigla og er henni skipt í þrennt (Maddi, 2002). 

Fyrst er skuldbinding, sem er þátttaka í lífinu óháð streitu. Næst er stjórn, sem vísar til þess að 

einstaklingurinn hafi trú á að hann hafi vald til að hafa áhrif á árangur. Það þriðja er að líta á 

áskoranir sem jákvætt tækifæri til að þroskast og vaxa (Maddi, 2002). Bæði andlegur styrkur 

og seigla snúa að bætingu á frammistöðu en talið er að skilgreiningin á seiglu nái ekki að fanga 

einstakt eðli líkamlegra og andlegra krafna í keppnisíþróttum (Clough o.fl., 2002). Duckworth 

(2007) skoðaði hugtakið þrautseigja (e. grit) og lýsti því þannig að með mikilli vinnu í langan 

tíma gætu einstaklingar náð markmiðum sínum (Duckworth o.fl., 2007). Árið 2009 komu 

Sheard og fleiri fram með mælitækið Sports Mental Toughness Questionnaire (SMTQ) sem 

notað er til að meta andlegan styrk hjá íþróttafólki og skiptist það í þrjá undirflokka: sjálfstraust 

(e. confidence), tileinkun (e. constancy) og stjórn (e. control), (Sheard o.fl., 2009). Flestar 

rannsóknir þar sem SMTQ kvarðinn er notaður hafa sýnt  fram á að strákar skora hærra heldur 

en stelpur (Behnke o.fl., 2019; Micoogullari o.fl., 2017; Sheard o.fl., 2009). Ekki aðeins er 

andlegur styrkur gagnlegur í íþróttum heldur hefur hann áhrif á aðra þætti í lífinu eins og nám, 

vinnu og vellíðan (Lin o.fl., 2017). Andlegur styrkur er mikilvægur í bæði keppni og þjálfun, 

þar sem þeir sem búa yfir honum ná að æfa betur í gegnum erfiða tíma og eru ólíklegri til að 

gefast upp við mótlæti (Connaughton, Hanton, o.fl., 2008). 

Rannsóknir hafa stöðugt sýnt að það er marktæk fylgni á milli sjálfstrausts og frammistöðu 

í íþróttum (Feltz, 2007; Hays o.fl., 2007, 2009). Þær hafa sýnt að mikið sjálfstraust getur aukið 

getu íþróttafólks til að ná markmiðum og gefið því forskot á keppinauta með því að ná betri 

stjórn á sjálfum sér, trú á eigin getu og öðlast meira hugrekki (Crust og Swann, 2011; Hays 

o.fl., 2009). Sjálfstraust vísar til þeirrar færni að geta tekist á við ýmsar aðstæður á áhrifaríkan 

hátt (Shrauger og Schohn, 1995, bls. 256). Sjálfstrausti er skipt í tvo flokka, eiginleika-

sjálfstraust (e. trait self-confidence) og aðstæðubundið sjálfstraust (e. state self-confidence). 

Eiginleika-sjálfstraust er tilhneiging til að sinna ákveðnum verkefnum á meðan aðstæðubundið 

sjálfstraust er trú á að geta framkvæmt verkefni þá stundina (Vealey, 1986). Í eigindlegri 

rannsókn Hays og fleiri (2009) á afreksíþróttafólki kom í ljós að það var sterk fylgni á milli 

þess að vera með gott sjálfstraust og standa sig vel í keppni. Jafnframt höfðu þeir þátttakendur 

sem höfðu gott sjálfstraust meiri stjórn á hugsunum sínum, á meðan þeir sem höfðu lítið 

sjálfstraust voru líklegri til að einblína á galla sína (Hays o.fl., 2009). Þrátt fyrir að stelpur 

skoruðu yfirleitt lægra heldur en strákar þegar kemur að sjálfstrausti íþróttafólks (Lirgg, 1991) 
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komust Krane og Williams að þeirri niðurstöðu að stelpur væru opnari og heiðarlegri í að tjá 

sig um sjálfstraust (Krane og Williams, 1994). Talið er mikilvægt fyrir íþróttafólk að lenda í 

aðstæðum þar sem hlutirnir ganga ekki upp til að getað unnið úr mistökum og verða sterkari 

fyrir vikið (Bull o.fl., 2005). Ef íþróttafólk býr ekki yfir trú á eigin getu (e. self-efficacy) er 

trúin á að geta náð markmiðum sínum ekki heldur til staðar og sjálfstraustið minnkar (Feltz og 

Lirgg, 2001). 

Tileinkun endurspeglar staðfestu, ábyrgð, sterkt viðhorf og getu til einbeitingar (Sheard, 

2010, eins og vísað er til í Crust og Swann, 2011). Rannsóknir sýna að íþróttafólk sem býr 

hvorki yfir ákveðni né persónulegri ábyrgð er líklegra til að gefast upp og hætta í íþróttinni 

(Lonsdale o.fl., 2009; Martins o.fl., 2017). Til þess að styrkja þessa þætti hjá íþróttafólki eru 

þjálfarar mikilvægir. Þeir geta myndað gott umhverfi þar sem öllum líður vel og allir fá 

tækifæri, sem eykur vilja íþróttafólksins til að standa sig vel (Lonsdale o.fl., 2009). Michael 

Sheard talar um í bók sinni Mental toughness: The mindset behind sporting achievement (2012) 

að þeir sem eru andlega sterkir átti sig á því að það er á þeirra ábyrgð hvernig frammistaða 

þeirra verður í keppnum og á æfingum. Þeir vita að þrátt fyrir að það hafi gengið vel á fyrri 

mótum segir það ekkert til um þau næstu. Þar að auki einbeita þeir, sem skora hátt í tileinkun, 

sér að því sem þarf að gera til að ná langt og láta ekki áreiti eða mótlæti frá öðrum hafa áhrif á 

sig (Sheard, 2012). Bakslög koma hjá öllu íþróttafólki, eins og skyndileg meiðsli, brottrekstur 

eða að markmiðum er ekki náð. Það er í þessum erfiðu aðstæðum sem andlegur styrkur kemur 

skýrt fram, hvort næst að halda einbeitingu, taka persónulega ábyrgð og koma til baka sem 

betri íþróttamaður (Cashmore, 2010).  

Fyrir íþróttafólk er það mikilvægur þáttur að geta stjórnað sjálfum sér og náð innri ró og 

einbeitt sér á mikilvægum augnablikum (Hill o.fl., 2010). Stjórn er skynjunin að stjórna sjálfur 

tilætluðum árangri með því að hafa stjórn á eigin tilfinningum (Sheard, 2010, eins og vísað er 

til í Crust og Swann, 2011). Að hafa stjórn á sjálfum sér er að geta hafnað utanaðkomandi 

freistingum sem hindra þig í að komast nær markmiðum þínum (Baumeister o.fl., 2007). Í 

aðstæðum þar sem er mikil pressa gæti íþróttamaður kiknað undan álagi (e. choking under 

pressure) sem þýðir að geta í keppni hríðfellur (Mesagno og Beckmann, 2017). Ástæðan fyrir 

þessu er sú að aðstæðum þar sem álag er mikið fylgir oft mikill kvíði. Þegar kvíðinn er mikill 

gerist það yfirleitt sjálfkrafa að áhyggjur af frammistöðunni aukast og það dregur athyglina frá 

leiknum (Eysenck o.fl., 2007). Rannsóknir hafa stöðugt sýnt í gegnum árin að stelpur skora 

lægra í stjórn heldur en strákar (Gibson o.fl., 2010; Sheard o.fl., 2009; Tittle o.fl., 2003). Með 

því að hafa góða stjórn á eigin líkama og huga er hægt að vinna gegn neikvæðum áhrifum kvíða 

á athygli og þar með auka líkurnar á stöðugri frammistöðu (Behan og Wilson, 2008). Á 
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keppnisdögum er afreksíþróttafólk talið vera félagslynt fyrir keppni til að halda ró sinni og ná 

betri stjórn á sér þegar kemur að sjálfri keppninni (Lin o.fl., 2017). Baumeister og fleiri (2007) 

settu fram stjórnar-módelið sem segir til um að stjórn sé eins og vöðvi, þegar hann verður 

þreyttur náum við ekki að stjórna honum eins vel og erum líklegri til að velja einföldu leiðina 

út í erfiðum aðstæðum (Baumeister o.fl., 2007). Sem dæmi er hægt að ímynda sér hvernig það 

er nær ómögulegt að reyna að bæta eigið met í frammistöðu, sem tekur mikið á andlega, eftir 

erfiðan dag þar sem mikið var um truflanir (Englert o.fl., 2020). Annað dæmi, sem hægt er að 

nota til að sýna hvernig stjórn þreytist og viljinn til að ýta sér áfram minnkar, er þegar 

íþróttafólk er látið taka svokallað Stroop próf (Englert o.fl., 2020). Prófið gengur út á að þreyta 

vinnsluminnið sem gerir það að verkum að erfiðara verður fyrir þátttakendur að hafa stjórn á 

ákvarðanatöku sinni eða það hægir á henni. Þessi aðferð hefur verið notuð á íþróttafólk í 

mismunandi greinum með svipuðum niðurstöðum (Englert og Bertrams, 2012; Englert og 

Wolff, 2015; Zering o.fl., 2017).  

Andlegur styrkur hjá afreksíþróttafólki 

Andlegur styrkur er mikilvægur partur af velgengni í keppnisíþróttum og getur skilið að þá 

sem ná alla leið og þá sem ná ekki eins langt (Durand-Bush og Salmela, 2002; Gould o.fl., 

2002). Margir þættir, sem skarast, hafa áhrif á hvort íþróttafólk nær góðum árangri í íþrótt sinni 

eða ekki, og má þar nefna líkamlega, taktíska, tæknilega og sálfræðilega þætti (Liew o.fl., 

2019). Samkvæmt Weinberg og Gould (2015) vegur andlegi þátturinn 50% þegar kemur að því 

hvað skilur að hver sigrar og hver tapar (Weinberg og Gould, 2015). Í sumum öðrum íþróttum, 

sem dæmi glímu, er andlegi þátturinn talinn vega 80% (Liew o.fl., 2019). Talið er að þeir sem 

mælast hátt í SMTQ séu í tæplega 90% tilvika líklegri til að keppa á hærra plani og ná lengra í 

íþrótt sinni en þeir sem mælast lágt (Cowden, 2017). Þeir sem eru andlega sterkari æfa meira 

en hinir og eru þar af leiðandi með betri líkamlega getu þegar kemur að keppni og geta brugðist 

betur við á mikilvægum augnablikum (Cowden, 2017). Þrátt fyrir að margir þjálfarar hafi 

vitneskju um þetta hafa aðeins 9% af þeim náð að byggja andlegu hliðina hjá íþróttafólki sínu 

með markvissri þjálfun (Weinberg o.fl., 2016). Rannsókn Gucciardi og fleiri (2016) sem var 

gerð á 15 til 18 ára rugby-leikmönnum í Ástralíu sýndi fram á að þeir sem voru andlega sterkir 

bjuggu yfir meiri seiglu og þrautseigju, lögðu meira á sig og voru líklegri til að vera í afrekshóp 

(Gucciardi o.fl., 2016). 

Ungt afreksíþróttafólk og íþróttafólk almennt er oft að kljást við kvíða tengdan þjálfun, 

hormónabreytingum eða því að reyna standa sig vel bæði í íþróttum og skóla (Sabato o.fl., 

2016; Xanthopoulos o.fl., 2020). Talið er að ungt íþróttafólk ætti að læra sálfræðilega færni til 
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að auka andlegan styrk til að vinna á móti þessum kvíða (Harwood og Thrower, 2019). 

Harwood og félagar (2004) skoðuðu ungt afreksíþróttafólk í alls kyns íþróttum og komust að 

þeirri niðurstöðu að strákar notuðu oftar sálfræðilega færni eins og slökunaræfingar og sjálfstal 

heldur en stelpurnar (Harwood o.fl., 2004). Algengt er að ungt afreksíþróttafólk lendi í því að 

brenna út (e. burnout) og er talið að þeir sem hafa góðan andlegan styrk geti unnið betur úr 

vandamálum sínum og komist hjá því (Gerber o.fl., 2018; Sağkal og Özdemir, 2019). 

Samkvæmt rannsókn á ungum tennisspilurum var mikilvægt að foreldrar þekktu stöðu barna 

sinna innan liðsins til að geta sýnt félags- og tilfinningalegan stuðning á sem bestan máta (Park 

og Kim, 2014).  

Í gegnum tíðina hefur verið varpað fram alls kyns skilgreiningum um hvað það er að vera 

afreksíþróttafólk í íþróttum (Swann o.fl., 2015). Ein skilgreining er að afreksíþróttafólk sé 

bestu eða færustu meðlimir hóps (Ingham og Shaw, 2020). Gerð var rannsókn þar sem tekin 

var saman 91 ritrýnd grein um afreksíþróttafólk og reynt að finna sameiginlegan grundvöll um 

hvað í raun afreksíþróttafólk í íþróttum er. Til að gera skilgreininguna voru notaðir flokkar eins 

og hvar stendur viðkomandi alþjóðlega eða innanlands, reynslan í íþróttinni, hvaða deildum er 

keppt í, hversu mikið er æft daglega og ákveðin viðmið í íþróttinni, sem dæmi forgjöf í golfi 

eða hámarkssúrefnisupptaka (e. VO2 max) hjá langhlaupurum (Swann o.fl., 2015). 

Rannsakendurnir tóku síðan alla þættina saman og útbjuggu stigatöflu sem segir til um hvar 

hver og einn stendur. Töflunni var raðað upp í Semi elite: Sá sem keppir ekki alveg á hæsta 

stigi, Competitve elite: Keppir á hæsta stigi en hefur ekki náð miklum árangri, Successful elite: 

Hefur náð árangri á hæsta stigi, og svo að lokum World-class elite: Hefur náð árangri á hæsta 

stigi í sinni íþrótt í mörg ár samfellt (Swann o.fl., 2015). Það er mismunandi eftir íþróttum 

hversu mikið íþróttafólk æfir og spilar ákefð þar inn í, afreks-þríþrautarkeppendur æfa sem 

dæmi tæplega 25 klukkustundir á viku fyrir keppni. Einnig skiptir máli á hvaða tímabili er æft,  

í knattspyrnu eru oft leiknir tveir leikir á viku og þar með verður æfingartíminn minni og meira 

er hugað að endurheimt (Haugen o.fl., 2019; Kristiansen og Larsson, 2017). Gerð var rannsókn 

á 13-17 ára strákum sem æfðu knattspyrnu og hjá þeim sem voru bestir var æfingatími á viku 

rétt tæpir 11 klukkutímar (Huijgen o.fl., 2015).  

Hvernig er hægt að þjálfa upp andlegan styrk? 

Til að auka andlegan styrk verður að reyna að bæta sálfræðilega færni (Birrer og Morgan, 

2010; Hunt o.fl., 2020). Sýnt hefur verið fram á að þættir eins og öndun, sjónmyndun, sjálfstal 

og markmiðasetning bæta árangur í íþróttum (Birrer og Morgan, 2010). Margar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að hugræn þjálfun styrkir sálfræðilegu hliðina bæði hjá íþróttafólki og 
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afreksíþróttafólki (t.d. Gilbert o.fl., 2016; Glynn o.fl., 2014) og talið er að ungt íþróttafólk á 

aldrinum 13-15 ára eigi auðvelt með að læra þessa sálfræðilegu færni (McCarthy o.fl., 2009). 

Afreksíþróttafólk notar sálfræðilega færni ekki einungis til að auka getu heldur einnig til að 

auðvelda og viðhalda andlegum styrk (Connaughton, Wadey, o.fl., 2008). Það sama gildir um 

heilann og alla aðra vöðva í líkamanum, hann þarfnast þjálfunar, og ættu þjálfarar að fræða 

íþróttafólkið um mikilvægi þess (Hunt o.fl., 2020). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að slökunaræfingar hafa áhrif á andlega líðan íþróttafólks og 

geta eflt sjálfstraust (Weinberg og Gould, 2015), einbeitingu, minnkað kvíða og streitu, lækkað 

blóðþrýsting og vöðvaspennu sem getur stuðlað að bættri frammistöðu (Ma o.fl., 2017; 

Parnabas o.fl., 2014). Slökunaræfingar snúast um að slaka á líkamanum og hugsunum og er 

hægt að nota öndunar- eða vöðvaslakandi æfingar (Linden, 2007). Niðurstöður rannsóknar sem 

tók saman helstu öndunaraðferðir og áhrif þeirra á líkamann sýndu að hæg öndun, þar sem 

andað er sex sinnum á mínútu í gegnum nef, er besta aðferðin (Zaccaro o.fl., 2018). Að anda í 

gegnum nefið styrkir taugar í lyktarklumbu (e. olfactory bulb), sem hefur róandi áhrif (Wu 

o.fl., 2017). Algengasta slökunaraðferðin er Progressive Muscle Relaxation, betur þekkt sem 

Jacobson vöðvaslökunin, þar sem maður spennir ákveðinn vöðvahóp og slakar síðan á í 

útöndun og gerir þetta yfir allan líkamann (Jacobson, 1938). Þar sem algengt er að íþróttafólk 

finni fyrir kvíða og einbeitingarskorti, sem gæti haft áhrif á frammistöðu þess (Oudejans o.fl., 

2011), væri hægt að nýta öndunar- og vöðvaslakandi aðferðir til að ná betur stjórn á líkamanum 

og minnka kvíða til að betrumbæta frammistöðuna (Parnabas o.fl., 2014; Zaccaro o.fl., 2018).  

Notkun sjónmynda (e. imagery) í íþróttum er það þegar einstaklingur ímyndar sér 

framkvæmdarferlið til að takast á við komandi verkefni (Di Corrado o.fl., 2019). Í sjónmyndun 

eru yfirleitt notaðar tvenns konar aðferðir, í annarri er stuðst við sjónmynd (e. visual), það sem 

íþróttafólkið sér, og í hinni hreyfiskyn (e. kinesthetic) sem er tilfinningin sem fylgir því að 

framkvæma hreyfinguna (Di Corrado o.fl., 2019). Hægt er að skipta sjónmyndun niður í opna 

færni (e. open skill) og lokaða færni (e. closed skill). Lokuð færni hefur enga umhverfisþætti, 

heldur er einblínt einungis á hreyfinguna, og er algeng meðal íþróttafólks í 

einstaklingsíþróttum. Í opinni færni er umhverfið tekið með inn í upplifunina og því fleiri þættir 

sem spila inn í hreyfinguna, sem er algengara meðal íþróttafólks í liðsíþróttum (Arvinen-

Barrow o.fl., 2007). Fræðin sýna að þeir sem eru á hæsta stigi í íþróttum nota sjónmyndun 

meira en annað íþróttafólk (Arvinen-Barrow o.fl., 2007). Þar að auki er talað um að því fleiri 

skynfæri sem viðkomandi nær að nota, því áhrifaríkari verði sjónmyndin (Cumming og 

Ramsey, 2009). Kostir sjónmyndunar eru þeir að geta æft hreyfingar í alls kyns aðstæðum í 

huganum og verið þar með undirbúinn fyrir alls kyns aðstæður, en sýnt hefur verið fram á 
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samband milli þess að sjá fyrir sér hreyfingarnar og að hreyfigeta aukist í þeim (Munroe o.fl., 

2000). Rannsókn á ungum knattspyrnustelpum sýndi fram á aukinn árangur með notkun 

sjónmyndunar, bæði á æfingum og í keppni (Munroe-Chandler og Hall, 2004). Sjónmyndun 

hefur bein áhrif á andlegan styrk þar sem hún eykur sjálfstraust og hjálpar við að ná tökum á 

kvíða (Munzert og Krüger, 2013). 

Sjálfstal er röddin innra með okkur sem fylgir okkur í gegnum lífið og við sjálf ákveðum 

hvort við byggjum okkur upp eða brjótum okkur niður með því (Fritsch og Jekauc, 2020). 

Íþróttafólk notar sjálfstal til að stjórna hugsunum, tilfinningum og hegðun (Walter o.fl., 2019). 

Að nota jákvætt sjálfstal (e. positive self-talk) getur aukið hvatningu og sjálfstraust og þar með 

bætt frammistöðu í íþróttum (Mallett og Hanrahan, 1997). Einnig hefur verið sýnt fram á að 

neikvætt sjálfstal (e. negative self-talk) getur bætt frammistöðu og að það tengist menningu 

hvort það hefur jákvæð eða neikvæð áhrif á frammistöðuna (Peters og Williams, 2006). Þá 

sýnir rannsókn að neikvætt sjálfstal einkennir marga einstaklinga sem upplifa kvíða í 

keppnisaðstæðum (Van Raalte o.fl., 2016). Walter og fleiri (2019) gerðu rannsókn á 117 

íþróttaiðkendum í einstaklings og hópíþróttum, niðurstöðurnar sýndu fram á að það var enginn 

munur á milli kynja en kvíði hafði minnkað og sjálfstraust aukist hjá hópnum sem hafði stundað 

sjálfstal lengst (Walter o.fl., 2019). Tvær nýlegar rannsóknir sýndu að afreksíþróttafólk notaði 

aðallega sjálfstal til að vinna á móti neikvæðum hugsum og auka þar með einbeitingu (Cutton 

og Hearon, 2014; Neil og Miles, 2013). Sjálfstali er skipt í fjórar tegundir: atferlislegt (e. 

behavioral), hugrænt (e. cognitve), tilfinningalegt (e. affective) og áhugavekjandi (e. 

motivational) (Hardy o.fl., 2009; Walter o.fl., 2019). Við atferlislegt sjálfstal er hugað að 

hreyfimunstri til að auka hreyfigetu og tækni. Í hugrænu sjálfstali er reynt að auka 

athyglisstjórn til að minnka aðrar truflandi hugsanir. Tilfinningalegt sjálfstal snýr að því að 

hafa stjórn á ástandinu til að minnka stöðukvíða (e. state anxiety). Áhugavekjandi sjálfstal snýst 

um að hvetja sjálfan sig til að ná betra sjálfstrausti og auka trú á eigin getu (Walter o.fl., 2019). 

Þessar fjórar tegundir er hægt að notfæra sér sem leiðbeinandi sjálfstal eða hvetjandi sjálfstal. 

Leiðbeinandi sjálfstal er hægt að nota til að læra nýja hreyfingu til að geta einbeitt sér að litlu 

atriðunum: „slakaðu á öxlunum“, en hvetjandi sjálfstal til að bæta frammistöðu: „ég get þetta“ 

(Tod o.fl., 2011).  

Í íþróttum er markmiðasetning gjarnan notuð til að einblína á ákveðna þætti sem ætlunin er 

að bæta (Weinberg, 2013). Yfirleitt er talað um þrenns konar markmið í íþróttum og fer það 

eftir hvers eðlis markmiðið er (Grant og Dweck, 2003; Weinberg, 2013). Í fyrsta lagi er 

niðurstöðumarkmið (e. outcome goals) og það snýr að sigri. Dæmi um niðurstöðumarkmið 

væri að vinna Íslandsmótið eða lenda í efstu fimm sætunum. Í öðru lagi er 
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frammistöðumarkmið (e. performance goals) og snýr það að frammistöðunni í íþróttinni sem 

hjálpar einstaklingnum að verða betri, sem dæmi fyrir hástökkvara væri að bæta stökk sitt um 

5 sm. Í þriðja lagi er ferilsmarkmið (e. process goals) og snýr það að því að tæknilegri 

framkvæmd, sem dæmi má nefna að beygja sig í hnjánum í skotum í körfubolta (Weinberg, 

2013). Ef einblínt er meira á frammistöðu- og ferilsmarkmið og síður á niðurstöðumarkmið er 

það talið minnka kvíða og auka sjálfstraust og einbeitingu, og þar með bæta árangur (Kieran 

og Hardy, 1997). Þrátt fyrir að margir utanaðkomandi þættir geti haft áhrif á 

niðurstöðumarkmið er gott að hafa slíkt markmið til að átta sig á hverju er stefnt að (Kieran og 

Wilson, 2009). Oft er talið að markmið eins og „að gera sitt besta“ séu góð markmið en 

rannsóknir hafa stöðugt sýnt fram á að sértæk, erfið en raunsæ markmið og þau sem 

einstaklingurinn setur sér sjálfur hafi jákvæðari áhrif á frammistöðu en auðveld markmið 

(Stephen D Mellalieu o.fl., 2006; Weinberg, 2013). Mikilvægt er að setja sér 

skammtímamarkmið að langtímamarkmið og hafa þau raunsæ en krefjandi (Kieran og Wilson, 

2009; Weinberg, 2013). Oft er talað um S.M.A.R.T markmið séu góð lausn þar sem þau ná yfir 

flesta þætti sem felast í markmiðasetningu: sértæk (e. specific), mælanleg (e. measurable), unnt 

er að ná (e. attainable), raunhæf (e. realistic) og tímasett (e. timely) (Healy o.fl., 2018).  

Markmið og rannsóknarspurningar 

Eins og komið hefur fram er andlegur styrkur mikilvægur þáttur í velgengni íþróttafólks. 

Því er mikilvægt að skoða andlegan styrk hjá íslensku íþróttafólki, og hvort grundvöllur sé fyrir 

því að þróa hann frekar hjá ungum iðkendum. Mælingar á strákum og stelpum fæddum árin 

2004 og 2005, sem æfa knattspyrnu á Íslandi, voru nýttar og út frá þeim var ákveðinn hópur 

skilgreindur sem afreksíþróttafólk. Það hafa ekki verið gerðar margar rannsóknir á andlegum 

styrk hjá ungu íslensku íþróttafólki. Þar með mun þessi rannsókn auka innsæi í mikilvægi 

andlegs styrks hjá ungu afreksíþróttafólki hérlendis og sýna mikilvægi þess að þjálfa andlegu 

hliðina sérstaklega hjá þeim yngri.  

Út frá markmiðum þessarar rannsóknar og fyrri rannsóknum verður lagt upp með að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hefur getustig áhrif á andlegan styrk knattspyrnuiðkenda á unglingsaldri? 

Er munur á milli kynja þegar kemur að andlegum styrk hjá ungum knattspyrnuiðkendum? 

Hvernig er aðgengi ungra knattspyrnuiðkenda að hjálp varðandi sálfræðilega færni? 
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Aðferð 

Fyrirliggjandi gögn 

Þessi rannsókn var hluti af meistaraverkefni hjá þremur nemendum í Háskólanum í 

Reykjavík sem rannsakandinn fékk að vera með í. Til að safna gögnum hjá 

knattspyrnuiðkendum, fæddum árin 2004 og 2005, var tekinn fjöldi líkamlegra prófa og  

spurningar tengdar sálfræði í íþróttum lagðar fyrir þá. Spurningalistinn innihélt mismunandi 

gerðir undir-spurningalista en í þessari rannsókn er aðeins verið að vinna úr SMTQ.  

Þátttakendur 

Allir einstaklingar á Íslandi, fæddir árin 2004 og 2005, á aldrinum 15-17 ára, sem æfa 

knattspyrnu voru beðnir um að taka þátt í rannsókninni. Í heildina tóku 775 ungir 

knattspyrnuiðkendur þátt. Í töflu 1 má sjá fjölda og hlutfall eftir fæðingarári og kyni. 

Þátttakendum var skipt í afrekshóp og almennan. Í afrekshópnum voru 69 iðkendur, 33 strákar 

og 36 stelpur, en aðrir töldust til almennra iðkenda. Í þessari rannsókn voru markmenn teknir 

út úr úrtakinu þar sem þeir áttu ekki að vera hluti af líkamlega prófinu: Yo-Yo þolpróf (e. The 

Yo-Yo Intermittent Endurance Test Level 2). Þetta hafði ekki áhrif á niðurstöðu þessa verkefnis 

þar sem markmiðið var ekki að bera saman muninn á milli leikstaða inni á vellinum. 

Tafla 1  

Fjöldi og hlutfall þátttakenda eftir kyni og fæðingarári. 

Árgangur Strákar Stelpur Samtals 

 N % N % N % 

2004 250 32,3  96 12,4 346 44,7 

2005 327 42,2  102 13,2 428 55,3 

Samtals 577 74,5 198 25,5 775 100 

Athugasemd. N = fjöldi þátttakenda, % = hlutfall þátttakenda miðað við þýði. 

Mælitæki 

Bakgrunnspurningar voru lagðar fyrir iðkendur þar sem spurt var um aldur, hvort þeir 

spiluðu í karla- eða kvennaflokki, fæðingarár, hvort þeir æfðu með meistaraflokki félags síns 

og hvort þeir hefðu verið á úrtaksæfingum fyrir KSÍ. Að auki voru iðkendur spurðir hvort þeir 

hefðu fengið og/eða leitað hjálpar frá íþróttasálfræðingi, sálfræðingi eða einhvers konar 

hugarþjálfara til að bæta frammistöðu sína í knattspyrnu. 

Sports Mental Toughness Questionnaire er sjálfsmatskvarði sem greinir andlegan styrk 

íþróttafólks. Kvarðinn skiptist í þrjá undirflokka: sjálfstraust, tileinkun og stjórn. Prófið 
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samanstendur af fjórtán spurningum sem geta gefið 14-56 stig í heildina. Prófinu er skipt 

þannig að sex spurningar tengjast sjálfstrausti, fjórar tileinkun og fjórar tengjast stjórn (Sheard 

o.fl., 2009). Svörin eru metin á fjögurra stiga Likert-kvarða: (1) á alls ekki við mig, (2) á nokkuð 

við mig, (3) á vel við mig, (4) á mjög vel við mig. Próffræðilegir eiginleikar SMTQ á íslensku 

eru óþekktir. Hins vegar hefur verið sýnt fram á mikinn áreiðanleika og réttmæti SMTQ þegar 

kemur að mælingum erlendis (Micoogullari, 2017; Sheard o.fl., 2009). Cronbach‘s Alpha sem 

mælir innri áreiðanleika var > 0,70 í ensku útgáfunni af SMTQ (Sheard o.fl., 2009) og 

Cronbach‘s Alpha var = 0,82 í íslenskri útgáfu af SMTQ (Kristjánsdóttir o.fl., 2018). Í þessari 

rannsókn var innri áreiðanleikinn góður þar sem Cronbach‘s Alpha = 0,83. 

Rannsóknarsnið 

Í rannsókninni voru notaðar megindlegar rannsóknaraðferðir og samanburður milli hópa. 

Frumbreytan voru hóparnir tveir: afrekshópurinn, sem voru leikmenn útnefndir af þjálfurum 

yngri landsliða Íslands og hafa verið á úrtaksæfingum hjá þeim, og svo almennir iðkendur, eða 

þeir leikmenn sem ekki voru útnefndir af landsliðsþjálfurum Íslands. Í hinum 

rannsóknarspurningunum voru frumbreyturnar kyn: karlkyns og kvenkyns. Fylgibreyturnar 

voru skor á SMTQ sem mælir andlegan styrk og hvort þátttakendur höfðu leitað eða höfðu 

áhuga á að leita til hugarþjálfara eða sálfræðings til að bæta sálfræðilega færni.  

Framkvæmd 

Boð um þátttöku var sent á alla foreldra barna sem æfa knattspyrnu og voru á þessum aldri. 

Þurftu foreldrar að veita samþykki fyrir þátttöku barna sinna í rannsókninni, má sjá í Viðauka. 

Mælingarnar voru teknar um allt land og þurftu rannsakendur því að ferðast víða til að mæla 

alla leikmenn. Meistaranemarnir, sem stjórnuðu mælingunum, voru alltaf með aðra nemendur 

með sér sem hjálpuðu til í mælingum. Mælingarnar áttu sér stað í janúar og febrúar árin 2020 

og 2021, og voru mælingardagar um 20 yfir þann tíma. Mælingardagar voru mislangir en um 

90 mínútur tók að mæla hvern hóp og voru mælingar gerðar á frá einum upp í sex hópa á dag. 

Í spurningalistum tengdum sálfræði voru þátttakendur beðnir að svara eftir bestu samvisku og 

ekki hika við að spyrja ef spurning var óskýr. Prófið var tekið á netinu í gegnum síma þeirra 

og þeir sem áttu ekki eða voru ekki með síma fengu lánað snjalltæki hjá rannsakendum. Flestir 

þátttakendur voru búnir með prófið á innan við hálftíma ef ekki var mikið um truflanir. Forritið 

sem hélt utan um spurningarnar heitir Questionpro og niðurstöður voru færðar þaðan yfir í 

tölfræðiforritið IBM SPSS Statistics 26. 
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Úrvinnsla 

Allar niðurstöður voru færðar í Microsoft Excel, Microsoft Word og tölfræðiforritið IBM 

SPSS Statistics 26 til að finna lýsandi tölfræði. Allar töflurnar sem sýndu lýsandi tölfræði og 

SMTQ voru búnar til í Microsoft Word. SPSS var notað til að bera afrekshópinn saman við 

almenna iðkendur bæði hjá stelpum og strákum í gegnum t-próf á tveimur hópum (e. 

Independent T-test) og skoða lýsandi tölfræði og hvort munurinn á hópunum væri marktækur. 

Cronbach‘s Alpha var notað til að reikna innri áreiðanleika. SPSS var einnig notað til að finna 

útlaga og útlaga sem hafa veruleg jaðargildi (e. extreme outlier) þar sem staðlað frávik (e. z-

score) var  > 3.29 (Field, 2013). Til að finna áhrifastærð á milli breyta var notast við: Cohen‘s 

d (d) í staðinn fyrir Pearson stuðul (r) þar sem fjöldi í hópunum var ekki svipaður (Fritz o.fl., 

2011). Eftirfarandi formúla var notuð: 𝑑 =  
𝑀𝐴−𝑀𝐵

𝜎
 þar sem M er meðaltal, A, B eru breyturnar 

og 𝜎 er staðalfrávik hjá samanburðarhópnum, lítil áhrif er 0,2, meðalstór er 0,5 og stór er 0,8 

(Fritz o.fl., 2011). Allir þessir útreikningar voru gerðir á reiknivélina Casio fx-350 ES PLUS. 

Til að gera súlurit af meðaltali SMTQ hjá afrekshóp, almennum iðkendum og eftir kyni var 

notast við Microsoft Excel. 
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Niðurstöður 

Af þeim 69 þátttakendum í afrekshóp og 706 sem voru almennir iðkendur náðust 63 gildar 

niðurstöður hjá afrekshóp og 628 hjá almennum iðkendum. Í töflu 2 má sjá fjölda þátttakenda, 

meðaltöl, staðalfrávik, lægsta og hæsta gildi í undirflokkum og samanlögð heildarstig SMTQ 

hjá báðum hópum.  

Tafla 2  

Niðurstöður SMTQ kvarðans eftir hópum. 

 N M SF Lægsta gildi Hæsta gildi 

Afrekshópur      

Sjálfstraust 66 19,05 ± 3,09 11,00 24,00 

Tileinkun 64 14,47 ± 1,67 8,00 16,00 

Stjórn 65 12,83 ± 2,22 4,00 16,00 

Heildarstig 63 46,37 ± 5,94 29,00 56,00 

Almennir iðkendur      

Sjálfstraust 657 16,03 ± 3,61 6,00 24,00 

Tileinkun 668 13,09 ± 1,92 5,00 16,00 

Stjórn 673 11,90 ± 2,64 4,00 16,00 

Heildarstig 628 41,03 ± 6,76 21,00 56,00 

Athugasemd. SMTQ = Sports Mental Toughness Questionnaire, N = fjöldi þátttakenda, M = meðaltal, SD = staðalfrávik. 

Meðaltölin hjá afrekshópnum voru öll hærri en hjá almennu iðkendunum og eru heildarstigin 

rúmlega 46 á móti rétt rúmlega 41 sem gerir um 11,5% mun á milli hópa. Staðalfrávikin voru 

svipuð á milli hópa en almennir iðkendur voru með aðeins hærra staðalfrávik sem segir okkur 

að dreifing þeirra var meiri. Það sést einnig á því að hæstu gildin voru þau sömu hjá hópunum 

en almennir iðkendur voru með lægri lægstu gildi í sjálfstrausti og tileinkun. Tíu útlagar voru 

í undirflokknum tileinkun, átta í almenna hópnum þar sem einn var með veruleg jaðargildi og 

tveir í afrekshóp. Enginn útlagi var í stjórn hjá almennum iðkendum og aðeins einn í 

afrekshópnum. Þegar heildarstig eru skoðuð fyrir SMTQ eru þrír útlagar hjá afrekshópnum, 

allir útlagarnir í STMQ voru fyrir neðan fjórðungaspönn (e. Interquartile range). Að meðaltali 

er marktækur munur á skori í sjálfstrausti, tileinkun, stjórn og á heildarstigi á milli afrekshóps 

og almennra iðkenda í SMTQ. Í sjálfstrausti er (t(721) = -6,54, p < 0,05) með stór áhrif, d = 

0,83. Í stöðugleika er (t(730) = -5,57, p < 0,05) með meðalstór áhrif, d = 0,72. Í stjórn er (t(736) 

= -3,16, p < 0,05) með lítil áhrif, d = 0,35. Í heildarstigum er (t(689) = -6,70, p < 0,05) með 

meðalstór áhrif, d = 0,79. 
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Á mynd 1 má sjá meðaltöl í undirflokkum SMTQ og er heildarstigum skipt eftir kyni hjá 

afreks- og almenna hópnum.  

Mynd 1  

Meðaltöl á SMTQ kvarða hjá afrekshóp og almennum iðkendum, eftir kyni. 
 

Athugasemd. SMTQ = Sports Mental Toughness Questionnaire, skekkjumörk sýna staðalskekkju. 

 

Þegar kemur að sjálfstrausti voru strákarnir hærri en stelpurnar í báðum hópum. Þeir voru með 

um 19,5 á móti 18,6 í afrekshóp og 16,4 á móti 14,7 hjá almennum iðkendum. Tileinkun er eini 

flokkurinn sem var nokkuð jafn á milli kynja í bæði afreks- og almenna hópnum. Þar voru 

almennir iðkendur með 13,2 strákamegin, 12,8 stelpumegin og í afrekshóp 14,5 karlamegin og 

14,4 kvennamegin. Þegar kemur að stjórninni voru strákarnir aftur hærri en stelpurnar í báðum 

hópum eða um 13,4 á móti 12,2 hjá afrekshóp og 12,4 á móti 10,1 í þeim almenna. Í 

heildarstigum voru strákarnir með um 47,8 í afreks- og 42,1 í almenna hópnum en stelpurnar 

með 45,3 í afrekshóp og 37,6 í þeim almenna. Hjá afrekshópnum skoruðu strákarnir rúmlega 

5% hærra en stelpurnar í heildarstigafjölda og rúmlega 10% hjá almenna hópnum. 
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Í töflu 3 kemur fram fjöldi og hlutfall þátttakenda eftir því hvort þeir höfðu leitað til eða 

höfðu áhuga á að leita sér hjálpar hjá hugarþjálfara eða sálfræðingi til að bæta frammistöðu 

sína. 

Tafla 3  

Aðstoð fengin og áhugi fyrir að fá aðstoð varðandi sálfræðilega færni. 

Hópar Hef leitað aðstoðar Hef áhuga á að leita aðstoðar 

 Já 

N (%) 

Nei 

N (%) 

Já 

N (%) 

Nei  

N (%) 

Almennir kk. iðkendur 91 (17,4) 432 (82,6) 376 (71,8) 148 (28,2) 

Almennir kvk. iðkendur 29 (18,8) 125 (81,2) 138 (89,6) 16 (10,4) 

Afrekshópur kk. 9 (28,1) 23 (71,9) 24 (75,0) 8 (25,0) 

Afrekshópur kvk. 5 (26,3) 14 (73,7) 17 (89,5) 2 (10,5) 

Samtals 134 (18,4) 594 (81,6) 555 (76,1) 174 (23,9) 

 

Afrekshópurinn, bæði strákar og stelpur, hafði hlutfallslega oftar leitað til hugarþjálfara eða 

sálfræðings í von um að bæta frammistöðu sína en almenni hópurinn. Strákar og stelpur í 

almenna hópnum höfðu hlutfallslega leitað til þeirra svipað oft og það sama má segja með 

afrekshópinn. Rúmlega 80% almennra iðkenda höfðu ekki fengið sálfræðilega hjálp. 

Hlutfallslega færri strákar höfðu áhuga á að leita til hugarþjálfara eða sálfræðings, eða rúmlega 

70% á móti tæplega 90% stúlkna. Samtals höfðu 555 iðkendur áhuga á að leita til hugarþjálfara 

eða sálfræðings á móti 174 sem höfðu ekki áhuga og var það því minna en fjórðungur. Í 

almenna hópnum meðal stelpnanna voru átta ógild svör og 17 hjá afrekshópnum í báðum 

spurningum. Í almenna hópnum meðal strákanna var 21 ógilt svar við hvort þeir hefðu leitað 

aðstoðar og 20 ógild við hvort þeir hefðu áhuga, hjá afrekshópnum var eitt ógilt svar við hvorri 

spurningu.  
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Umræður 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvort það væri munur á andlegum styrk hjá 

þeim sem voru í afrekshóp í knattspyrnu á móti almennum iðkendum, með því að skoða SMTQ 

próf hjá þátttakendunum. Að kanna hvernig andlegur styrkur væri, eftir kyni, og hvernig 

aðstæður til að leita til hugarþjálfara eða sálfræðing væru hérlendis. Helstu niðurstöðurnar eru 

að það var marktækur munur á milli afrekshóps og almennra iðkenda þegar kemur að andlegum 

styrk. Strákar skoruðu hærra en stelpur bæði í afreks- og almennum hóp í öllum undirflokkum 

SMTQ. Færri en 20% íþróttamannanna höfðu leitað til hugarþjálfara eða sálfræðings en meira 

en 75% höfðu áhuga á því. 

Fyrri rannsóknir sýndu að andlegur styrkur er einstaklingsbundinn og hefur mikil áhrif á 

hvort íþróttafólki gengur vel í íþróttum eða ekki (Connaughton, Hanton, o.fl., 2008; Nicholls 

o.fl., 2009). Þar með komu niðurstöður þessarar rannsóknar ekki á óvart enda hefur 

afrekshópurinn náð lengra í íþróttinni. Munurinn var marktækur í öllum flokkum SMTQ með 

lítil til meðalstór áhrif. Hins vegar er ekki hægt að fullyrða að andlegi styrkurinn sé eini 

þátturinn sem sker úr um að afrekshópurinn hafi náð meiri velgengni þar sem aðrir þættir spila 

inn í (Liew o.fl., 2019). Það sést þar sem hæsta gildið í SMTQ prófinu var það sama hjá 

afrekshóp og almennum iðkendum hjá öllum flokkum. Fyrri rannsóknir sýndu fram á að gott 

sjálfstraust gæti aukið líkur á að ná markmiðum, aukið stjórn á hugsunum og gefið forskot á 

aðra keppendur (Bull o.fl., 2005; Crust og Swann, 2011). Það kemur því ekki á óvart að mesti 

munurinn var á milli afrekshóps og þess almenna í sjálfstrausti, eða tæp 16%, þar sem það er 

mikilvægur eiginleiki fyrir íþróttafólk að hafa (Feltz, 2007; Hays o.fl., 2009). Út frá 

niðurstöðum virðist almenni hópurinn vera líklegri til að einblína á galla sína og standa sig verr 

í keppni, en það sást einnig í eigindlegri rannsókn Hays og fleiri (2009) þar sem afreksleikmenn 

voru viðmælendur (Hays o.fl., 2009). Í bók Sheard (2012) voru þeir sem hafa skorað hátt í 

tileinkun líklegri til að hafa lent í erfiðleikum en náð að vinna sig út úr þeim (Sheard, 2012). 

Út frá þessu er hægt að segja að almennir iðkendur séu líklegri en afrekshópurinn til að láta 

slæmar niðurstöður hafa neikvæð áhrif á sig. Í fyrri rannsóknum á stjórn kom í ljós að góð 

stjórn á sjálfum sér gæti hjálpað við að vinna gegn neikvæðum hugsunum og ná betri 

einbeitingu á mikilvægum augnablikum (Behan og Wilson, 2008; Hill o.fl., 2010). Þar af 

leiðandi er hægt að segja að stjórn hjálpi sérstaklega í keppni þar sem kvíðinn er meiri og má 

ætla út frá því að afrekshópurinn nái betur að hafa stjórn á líkama sínum og hámarka með því 

árangur sinn í keppni. Það voru nokkrir útlagar í gagnasafninu en þeir voru svo fáir á móti 

þýðinu að þeir höfðu engin marktæk áhrif á niðurstöðurnar. 
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Strákar skoruðu hærra en stelpurnar í öllum undirflokkum SMTQ kvarðans bæði hjá afreks- 

og almenna hópnum. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Behnke og fleiri (2019) 

þar sem þeir notuðu SMTQ á háskólanema í íþróttum (Behnke o.fl., 2019). Munurinn var þó 

lítill í tileinkun en mikill í sjálfstrausti og stjórn. Það er í samræmi við aðrar rannsóknir á 

sjálfstrausti þar sem strákar skoruðu hærra en stelpurnar (Barnett o.fl., 2008; McGrane o.fl., 

2016). Niðurstöður um stjórn eru hins vegar í mótsögn við niðurstöður úr öðrum rannsóknum 

þar sem stelpur skoruðu hærra í stjórn (Gibson o.fl., 2010; Sheard o.fl., 2009; Tittle o.fl., 2003). 

Það er erfitt að segja hvernig stendur á þessum mun en fyrri rannsókn greindi frá því að stelpur 

notuðu sjaldnar sálfræðilega færni en strákar sem gæti haft áhrif (Harwood o.fl., 2004). Út frá 

því er enn mikilvægara að kenna stelpum sálfræðilega færni svo að þær geti notfært sér hana 

til að auka andlegan styrk (Birrer og Morgan, 2010), sérstaklega þar sem ungir íþróttamenn eru 

móttækilegir fyrir kennslu í sálfræðilegri færni (McCarthy o.fl., 2009).  

Þegar kom að því að leita sér hjálpar hjá hugarþjálfara eða sálfræðingi, til að auka 

sálfræðilega færni, svöruðu tæplega 20% þátttakenda játandi en rúmlega 75% höfðu áhuga á 

því. Weinberg og Gould (2015) töldu að andlegi þátturinn hefði mikil áhrif á velgengni 

íþróttafólks (Weinberg og Gould, 2015), en Weinberg (2016) sagði einnig að aðeins lítill hluti 

þjálfara næði að byggja upp andlegan styrk hjá íþróttafólki (Weinberg o.fl., 2016). Þar með eru 

þessar niðurstöður ekki jákvæðar og gefa til kynna að á Íslandi séu tækifæri og rúm fyrir 

bætingu á þessu sviði, og að þetta geti verið eitthvað sem þjálfurum beri að hafa í huga. Í 

framtíðarrannsóknum væri hægt að skoða hvernig kunnátta er meðal þjálfara í kennslu á 

sálfræðilegri færni og hvort það sé munur á milli íþrótta. Afrekshópurinn er hlutfallslega hærri 

þegar kemur að því að hafa farið til hugarþjálfara eða sálfræðings en kynjahlutföllin eru svipuð. 

Þegar kemur að því hafa áhuga á að leita til hugarþjálfara eða sálfræðings er hlutfallið aftur á 

móti hærra hjá stelpunum, tæplega 90% þeirra hafa áhuga á móti rúmlega 70% hjá strákunum. 

Ekki er vitað um ástæðuna fyrir þessu en hún gæti verið að strákunum finnist þeir ekki þurfa á 

hjálp með sálfræðilega færni að halda. Mikilvægt er samt að benda á að nær 50% stelpna í 

afrekshópnum svöruðu ekki þessum spurningum. 

Út frá þessu telur rannsakandinn mikilvægt að lögð sé meiri áhersla á kennslu í sálfræðilegri 

færni. Þetta eru allt einfaldir hlutir að læra og er hægt að nota færnina heima og á æfingum til 

að betrumbæta sig sem íþróttamann (McCarthy o.fl., 2009), auk þess sem hún styrkir líka í 

öðrum þáttum í lífinu eins og námi (Lin o.fl., 2017). Rannsakandi telur mikilvægt að leyfa 

iðkendum að spreyta sig sjálfir og finna hvað hentar hverjum fyrir sig. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að slökunaræfingar geti aukið sjálfstraust (Weinberg og Gould, 2015), einbeitingu (Ma 

o.fl., 2017) og jafnframt minnkað kvíða (Zaccaro o.fl., 2018). Þátttakendur voru að æfa 
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liðsíþrótt og því væri best að nota sjónmyndun með opinni færni þar sem umhverfið er 

áhrifaþáttur til að bæta frammistöðuna. Þeir væru þannig betur undirbúnir fyrir aðstæður og 

líklegri til að ná árangri þar sem sjálfstraustið væri meira (Arvinen-Barrow o.fl., 2007; Munroe 

o.fl., 2000; Munzert og Krüger, 2013). Í rannsókn Walter og fleiri (2019) þar sem þátttakendum 

var skipt í þrjá hópa náði hópurinn, sem notaði sjálftal oftast og í lengstan tíma, mestum árangri 

í að minnka kvíða og auka sjálfstraust (Walter o.fl., 2019). Þar að auki er hægt að kenna ungu 

íþróttafólki mismunandi tegundir markmiðasetningar og mikilvægi þess að setja sér markmið 

til að ná árangri (Kieran og Wilson, 2009; Weinberg, 2013). 

Þátttakendur í rannsókninni voru ungmenni og svörin voru þeirra huglæga mat. Þar af 

leiðandi getur reynst erfitt að bera saman niðurstöður þar sem upplifanir og tilfinningar fólks 

eru mismunandi og getur það haft áhrif á svörin, þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á mikinn 

áreiðanleika og réttmæti SMTQ í mælingum í gegnum tíðina (Micoogullari, 2017; Sheard o.fl., 

2009). Kynjahlutfall var um þrír fjórðu strákar á móti einum fjórða stelpur en fjöldi stelpna var 

meiri en nægur til að fá marktækar niðurstöður. Margir þátttakendur svöruðu ekki öllum 

spurningum sem hafði áhrif á niðurstöðurnar. Nefna má þætti eins og að láta þátttakendur svara 

spurningalistunum í byrjun mælinga í stað þess að gera það eftir öll líkamlegu prófin þegar þeir 

voru þreyttir eftir mælingarnar. Eins og Swann og fleiri (2015) sögðu er engin ein rétt 

skilgreining á afreksíþróttafólki, en þeir töldu að hæsta stigið væri  World-class elite (Swann 

o.fl., 2015). Í rannsókninni var enginn sem myndi falla í þann flokk þar sem þátttakendur voru 

ennþá ungmenni og þar með ekki með mikla reynslu á hæsta stigi. Þeir færustu voru valdir 

samkvæmt mati landsliðsþjálfara, svipað og í skilgreiningu Ingham og Shaw (Ingham og Shaw, 

2020). Kostir rannsóknarinnar eru þeir að þetta var umfangsmikil rannsókn sem náði yfir allt 

landið þar sem fjöldi þátttakanda var mikill, en ekki eru margar rannsóknir hérlendis sem það 

á við um. Áreiðanleiki á milli mælinga var mikill þar sem það voru alltaf sömu rannsakendur 

sem stjórnuðu mælingum. Í framtíðarrannsókn væri áhugavert að verja nokkrum mánuðum í 

að kenna ungu íþróttafólki sálfræðilega færni og fylgja frammistöðu þess eftir. Þá væri hægt 

að sjá hvers konar áhrif það hefur á andlegan styrk og velgengni í íþróttum jafnt sem öðrum 

þáttum í lífinu eins og samskiptum og námi. 
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Viðauki 

Upplýsingaskjal og upplýst samþykki 

 

Kæra foreldri/forráðamaður 

 

Í janúar og febrúar 2020 munu tveir meistaranemar, í Íþróttavísindum og þjálfun við 

Háskólann í Reykjavík, fara um landið og framkvæma frammistöðumælingar á öllum 

knattspyrnuiðkendum á Íslandi sem fæddir eru árið 2004. Einnig mun meistaranemi í 

sálfræði við Háskólann í Reykjavík framkvæma mælingar á sálfræðilegum þáttum. 

Mælingarnar eru samstarfsverkefni milli Háskólans í Reykjavík og Knattspyrnusambands 

Íslands og snýr að uppbyggingu og framþróun á líkamlegri- og sálfræðilega getu íslenskra 

knattspyrnuiðkenda. Frammistöðumælingarnar eru þær sömu og gerðar hafa verið á 

kvennalandsliðum Íslands undanfarin ár. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum úr Felix 

skráningakerfi ÍSÍ og þjálfara viðeigandi liðs er barn þitt/í þinni forsjá skráður iðkandi í 

knattspyrnu og er fætt er árið 2004. 

 

Þátttakendur munu framkvæma sex líkamleg próf sem hafa það markmið að meta 

líkamlega getu og sértæka færni knattspyrnuiðkenda sem fæddir eru árið 2004. 

Þátttakendur verða númeraðir í upphafi mælinga og mun númerið fylgja þátttakendum í 

gegnum mælingarnar. Þátttakendur fylgja staðlaðri upphitun sem stjórnað er af 

rannsakendum. Líkamlegu prófin sex sem framkvæmd verða af þátttakendum eru 

eftirfarandi: 

 

• 5x30m Sprettur: Markmið prófsins er að meta hraðaþol þátttakandans. Þátttakandi 

hleypur eins hratt og mögulegt er 30 metra sprett, kemur sér til baka á upphafsreit og er 

tilbúinn fyrir næsta sprett á 30 sekúndum. Þetta ferli er endurtekið fimm sinnum. 

Þátttakandinn byrjar þegar hljóðmerki er gefið en eftir síðasta sprettinn þarf þátttakandinn 

ekki að koma sér til baka á upphafsreit. Tímahlið eru notuð til þess að mæla tímann sem 

það tekur þátttakandann að hlaupa 30 metra. Einnig er skráður millitími fyrir 10 metra í 

fyrsta sprettinum sem þátttakandinn hleypur en þannig er hröðun fyrir fyrstu 10 metra 

hlaupsins mæld.  

 

• Spyrnuhraði: Markmið prófsins er að mæla skotkraft við framkvæmd vítaspyrnu annars 

vegar með hægri fæti og hins vegar með vinstri fæti. Hraðabyssu er komið fyrir fyrir aftan 
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markið og er hún notuð til þess að meta hraða boltans eftir að boltanum er spyrnt frá 

vítapunkti.  

 

• Líkamsmælingar: Markmið mælinganna er að kanna hæð og þyngd þátttakenda. 

Þátttakendur eru beðnir um að fara úr skóbúnaði áður en þeir stíga á vigtina. Vigtun og 

hæðarmæling fer fram samtímis.  

 

• Lóðrétt viðbragðshopp (e. Countermovement jump (CMJ)): Markmið prófsins er að meta 

stökkhæð þátttakandans með tveimur aðferðum af countermovement hoppi. Þátttakandi 

kemur sér fyrir á stökkmottu í uppréttri stöðu. Þegar þátttakandi er tilbúinn beygir hann sig 

niður í hnébeygju og hoppar strax upp annars vegar með hendur á mjöðmum og hins vegar 

með lausar hendur. Þátttakandinn framkvæmir hoppin á stökkmottu sem notuð er til þess 

að meta kraftinn sem myndaður er í neðri útlimum við hoppið.  

 

• Illinois snerpu próf (e. Illinois agility test): Markmið prófsins er að meta snerpu 

þátttakandans. Þátttakandinn á að hlaupa eins hratt og hann getur í gegnum brautina án 

þess að fella keilur. Tímahlið eru notuð til þess að meta hraða þátttakandans í gegnum 

brautina.  

 

• Yo-Yo þolpróf (Yo-Yo intermittent endurance test level II): Markmið prófsins er að meta 

þol þátttakandans. Þátttakandinn hleypur braut sem er 20 metrar með 2,5m hvíldarsvæði. 

Hlaupið er fram og til baka eftir hljóðmerkjum áður en 5 sekúndna hvíld er nýtt á 

hvíldarsvæði. Hraði hlaupsins er stigvaxandi þar sem að tíminn til að hlaupa vegalengdina 

styttist þegar á líður prófið. Þátttakendi hleypur þar til hann getur ekki meir eða nær ekki 

að hlaupa vegalengdina á þeim tíma sem gefinn er. 

 

Áætla má að líkamlegum prófin taki um 90 mínútur í framkvæmd. Eftir að þátttakandi 

hefur lokið framkvæmd á líkamlegum prófum mun þátttakandinn svara sex sálfræðiprófum 

sem eru eftirfarandi: 

 

• Spurningalisti um sálræna færi (TOPS) er sjálfsmatslisti sem mælir sálfræðilega færni og 

notkun á hugrænum aðferðum/verkfærum íþróttafólks á meðan æfingum og keppni 

stendur. Listinn inniheldur 64 atriði sem skiptast niður í sjö flokka sem tilheyra bæði 

keppnis- og æfingaumhverfi (markmiðssetning, slökun, sjálfvirkni, virkjun, 
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sjónmyndaþjálfun, sjálfstal og tilfinningastjórnun). Auk þess eru tveir flokkar sem tilheyra 

annað hvort keppnisumhverfi eða æfingaumhverfi; neikvæður þankagangur (keppni) og 

athyglisstjórnun (æfingar).  

 

• Spurningalisti um kvíða í íþróttum (SAS-2) er sjálfsmatslisti sem mælir keppniskvíða 

íþróttafólks fyrir eða á meðan keppni stendur. Þegar listanum er svarað skal merkja við 

hversu vel ákveðnar fullyrðingar eiga yfirleitt við. Listinn greinir á milli undirþátta kvíða 

eins og líkamlegs kvíða, áhyggja og truflunar á einbeitingu. 

 

• Spurningalisti um andlega hörku í íþróttum (SMTQ) er sjálfsmatslisti sem mælir hugræna 

þætti í íþróttum sem tengjast andlegri hörku (e. mental thoughness). Þegar listanum er 

svarað á einstaklingurinn að leggja mat á það hversu vel ákveðnar staðhæfingar eiga við 

hann. Þrír þættir eru metnir í listanum, sjálfsöryggi, tileinkun og stjórn.  

 

• Spurningalisti um árangurshneigð í íþróttum (TEOSQ). Þessi sjálfsmatslisti metur 

hvernig einstaklingar skilgreina árangur í íþróttum eða hverju þeir eigna árangurinn. Þegar 

listanum er svarað skal leggja mat á hversu sammála svarandi er 13 útgáfum af 

fullyrðingunni „mér finnst ég hafa náð mestum árangri í íþróttum þegar...“.  

 

• Spurningalisti um hvatningar-andrúmsloft innan liðs (PMCSQ) PMCSQ mælir hvernig 

íþróttafólk í liðsíþrótt metur andrúmsloftið í sínu liði. Einstaklingurinn svarar hversu 

sammála hann er ákveðnum fullyrðingum um andrúmsloftið í sínu liði, bæði í sambandi 

við liðsfélaga og þjálfara.  

 

• Spurningalisti um áhugahvöt í íþróttum (SMS-6). SMS-6 mælir áhugahvöt íþróttamanna. 

Listinn mælir hversu sterk innri og ytri áhugahvöt er sem og skort á áhuga.  

 

Áætlað er að það taki þátttakendur um 25 mínútur að svara spurningalistunum. 

Spurningalistarnir verða aðgengilegir rafrænt og geta iðkendur svarað spurningalistunum í 

gegnum snjallsíma. Við óskum því eftir að þátttakendur taki með snjallsíma ef þeir eiga 

slíka. Annars verða rannsakendur með Ipada tiltæka fyrir þá sem ekki eiga snjallsíma. 

Nemi mun aðstoða þátttakendur við að opna spurningakönnunina og svara spurningum 

sem þeir kunna að hafa. 

Niðurstöður mælinganna verða aðgengilegar Knattspyrnusambandi Íslands sem mun nýta 
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niðurstöðurnar til uppbyggingar og framþróunar á líkamlegri getu íslenskra 

knattspyrnuiðkenda. Niðurstöður mælinganna verða geymdar í öruggu tölvukerfi hjá 

Háskólanum í Reykjavík þar sem þær verða nýttar í meistaraverkefni rannsakenda og eru 

allar niðurstöður því aðgengilegar rannsakendum. Hver þjálfari mun fá aðgang að 

niðurstöðum sinna iðkenda úr líkamlegum prófum, liðsmeðaltal og landsmeðaltal til 

samanburðar. Fyrir sálfræði prófin fá þjálfarar niðurstöður um meðaltal síns liðs. Hver 

þátttakandi fær aðgang að öllum sínum niðurstöðum auk landsmeðaltals til samanburðar.  

 

Ávinningur þátttöku í frammistöðumælingum á vegum Knattspyrnusambands Íslands og 

Háskólans í Reykjavík felur í sér grundvöll fyrir bættum líkamlegum árangri 

knattspyrnuiðkenda. Með endurtekningum á stöðluðum frammistöðumælingum verður til 

gagnagrunnur sem gefur Knattspyrnusambandi Íslands vísbendingu um stöðu þjálfunar á 

Íslandi á sama tíma og þær gefa þjálfurum hugmynd um hversu áhrifaríkar 

þjálfunaraðferðir þeirra eru. Með því að byggja þjálfun á niðurstöðum mælinganna má 

stuðla að jákvæðri framþróun í þjálfun og líkamlegri getu knattspyrnuiðkenda. Þátttaka í 

rannsókninni felur ekki í sér meiri áhættu eða erfiði en að mæta á æfingu eða spila 

keppnisleik.  

 

Niðurstöður mælinganna verða geymdar í öruggum gagnagrunni í tölvukerfi Háskólans í 

Reykjavík. Þeir sem hafa aðgang að gögnunum eru rannsakendur HR (Íþróttafræðideild, 

Sálfræðideild og Tölvunarfræðideild) auk fulltrúa rannsóknar hjá KSÍ. Ef óskað er eftir því 

að gögnunum sé eytt skal senda tölvupóst á netfangið maelingar@ksi.is. Til þess að hver 

þátttakandi geti fengið sendan aðgang að sínum niðurstöðum þarf að fylgja virkt netfang 

foreldris/forráðamanns. Sendur verður tölvupóstur á það netfang með link og lykilorði inn 

í forritið Datawell þar sem þátttakandi getur skoðað sínar niðurstöður. 

 

Fullum trúnaði er heitið varðandi persónuupplýsingar og hefur þátttakandi rétt á að hætta 

þátttöku hvenær sem er í rannsóknarferlinu sé þess óskað. 

 

Ábyrgðarmenn rannsóknarinnar eru Hafrún Kristjánsdóttir, Deildarforseti 

íþróttafræðideildar HR og Arnar Þór Viðarsson, Yfirmaður knattspyrnumála hjá KSÍ.  

 

Rannsakendur eru: Katrín Ýr Friðgeirsdóttir, Lára Hafliðadóttir og Grímur Gunnarsson.  

Ef þú hefur frekari spurningar er hægt að hafa samband með tölvupósti á netfangið: 

mailto:maelingar@ksi.is
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maelingar@ksi.is 

 

Undirskrift barns, foreldris/forráðamanns og virkt netfang er forsenda þess að taka megi 

þátt í frammistöðumælingum á vegum Knattspyrnusambands Íslands og Háskólans í 

Reykjavík. Í upphafi mælinga skal rafrænt samþykki, undirskrift og virkt netfang liggja 

fyrir: www.ru.is/ksi 

 

Með von um jákvæð og góð viðbrögð 

 

Katrín Ýr Friðgeirsdóttir, Lára Hafliðadóttir og Grímur Gunnarsson 

Meistaranemar KSÍ í MSc. Íþróttavísindum og þjálfun og MSc. í Klínískri sálfræði við 

Háskólann í Reykjavík 

 

Réttur til að hætta þátttöku:  

Þú hefur fullan rétt til að hætta þátttöku í þessari rannsókn hvenær sem er, án afleiðinga. Þrátt 

fyrir að skrifað sé undir upplýst samþykki þá ber engum skylda til að ljúka þátttöku. 

 

Ábyrgðarmenn rannsóknarinnar eru Hafrún Kristjánsdóttir, Deildarforseti íþróttafræðideildar 

HR og Arnar Þór Viðarsson, Yfirmaður knattspyrnumála hjá KSÍ. Allar spurningar beinist með 

tölvupósti á netfangið: maelingar@ksi.is 

Ég hef lesið ofangreinda lýsingu á rannsókninni og geri mér grein fyrir skilyrðum þátttöku 

minnar. 

 

Undirskrift og dagsetning: 
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