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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða einstaka þætti foreldrauppeldis sem stuðlar að 
árangri barna í íþróttum með áherslu á stuðning við sjálfræði (e. autonomy support) og fjalla 
um hvaða áhrif stuðningur við sjálfræði hefur á árangur barna í íþróttum. Þátttaka foreldra í 
íþróttaiðkun barna sinna hefur aukist mikið á undanförnum árum og getur það verið 
vandmeðfarið og flókið að átta sig á hverskonar stuðningur stuðlar að ánægju og árangri í 
íþróttinni. Sýnt hefur verið fram á að stuðningur foreldra er grundvallaratriði fyrir þátttöku 
og velgengni barna í íþróttum. Stuðningur foreldranna virðist meðals annars byggjast á því að 
geta stutt sjálfræði barna. Stuðningur við sjálfræði barna í íþróttum stuðlar að því að barnið 
stundi íþróttina í samræmi vði eigin vilja og sannfæringu sem stuðlar að aukinni áhugahvöt. 
Varpað verður ljósi á sjálfsákvörðunarkenninguna en kenningin fjallar um sjálfræði sem 
mikilvægan þátt áhugahvatar. Stuðningur við sjálfræði barna í íþróttum byggist meðal annars 
á því hvetja barn til vals og frumkvæðis, að útskýra fyrir barninu tilgang athafnar, að gefa 
barninu tækifæri til gagnrýnis og sjálfstæðrar hugsunar, að hvetja og hrósa og einnig 
leiðbeina barninu við markmiðsetningu. Helstu niðurstöður benda til þess að stuðningur 
foreldra við sjálfræði barna í íþróttum stuðli að aukinni áhugahvöt sem leiðir til meiri ánægju 
og betri árangurs. 
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1 Inngangur  

Þessi ritgerð er fræðileg heimildaritgerð. Meginmarkmið hennar að skoða einstaka þætti 
foreldrauppeldis sem stuðlar að árangri barna í íþróttum með áherslu stuðning við sjálfræði. 
Því til stuðnings verður fjallað um sjálfsákvörðunarkenninguna. Með 
sjálfsákvörðunarkenningu að leiðarljósi við stuðning foreldra við sjálfræði barna verður 
skoðað hversu mikilvægt það er að veita börnum rými til eigin ákvarðana og mikilvægi þess 
að styðja þau við að finna innri áhugahvöt í íþróttum. Samkvæmt kenningunni er áhugahvöt 
grunnur að árangri (Ryan og Deci, 2002).  

Fáar athafnir fela í sér jafn mikinn stuðning og hvatningu eins og í íþróttum og bendir 
margt til þess að hvatning sé einn kjarni frammistöðunnar (Self-Determination Theory, 
e.d.a). Hvort það á við atvinnumann í körfubolta til fjölda ára eða einstakling sem skokkar á 
hlaupabrettinu í klukkutíma, þá er hvatning helsti drifkraftur íþróttarinnar (Self-
Determination Theory, e.d.a). Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar sem leggja áherslu á 
hvernig þættir eins og mismunandi markmiðssetningar, ólíkar stuðningsaðferðir og félagslegt 
umhverfi hefur á þátttöku, frammistöðu og árangur í íþróttum (Self-Determination Theory, 
e.d.a; Wuerth o.fl., 2004; Beets o.fl., 2010). 

Þátttaka foreldra í íþróttum barna hefur verið að aukast á undanförnum árum og sýnt 
hefur verið fram á að stuðningur foreldra er grundvallaratriði fyrir velgengni og þátttöku 
barna í íþróttum (Wuerth o.fl., 2004). Það getur því verið mikilvægt að foreldrar átti sig á 
hvaða uppeldishættir stuðli að jákvæðri upplifun og árangri í þeirri íþrótt sem barnið vill 
stunda. Einbeitt verður á þá þætti sem stuðla að árangri barna í íþróttum með áherslu á 
stuðning foreldra við íþróttaþátttöku barna og stuðning foreldra við sjálfræði þeirra. 
Markmiðið er að vekja foreldra til umhugsunar um hver gildin eru við stuðning við sjálfræði 
barna og mikilvægi stuðnings foreldra þegar kemur að íþróttaþátttöku. Ritgerðin mun leita 
svara við spurningunni; Hvaða áhrif hefur stuðningur foreldra á árangur barna í íþróttum 
með áherslu á stuðning við sjálfræði?  

Ritgerðinni er skipt í sex meginkafla. Í upphafi ritgerðar er kafli um íþróttir barna og 
ungmenna á Íslandi, undir þeim kafla eru þrír undirkaflar. Fyrsti fjallar um uppeldislegt gildi 
og ávinning íþróttaþátttöku barna, því næst verður stutt umfjöllun um árangur í íþróttum þar 
sem velt verður fyrir sér hugmyndum manna um árangur í íþróttum. Síðasti undirkaflinn mun 
fjalla um almennan stuðning foreldra við íþróttaþáttöku barna sem skipta má í áþreifnalegan 
stuðning og óáþreifanlegan stuðning. Næst verður kafli um hugtakið sjálfræði með undirkafla 
um sjálfsákvörðunarkenningu annarsvegar og áhugahvöt hinsvegar. Í framhaldi verður kafli 
um stuðning við sjálfræði barna, undir honum eru nokkrir kaflar sem fjalla um hvernig 
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foreldrar geta stutt við og elft sjálfræði barna sinna. Að lokum verða niðurstöður settar fram 
þar sem farið verður yfir mikilvægi þess að foreldrar styðja við sjálfræði barna í íþróttum. 

Margt bendir til þess að stuðningur og þátttaka foreldra hafi mikið að segja þegar kemur 
að íþróttaþátttöku barna (Wuerth o.fl., 2004). Flestir foreldrar vilja skapa sem bestu upplifun 
fyrir barnið en mikilvægt er að þeir átti sig á aðkomu sinni að þátttöku barnsins (Wuerth o.fl., 
2004). Foreldrar stjórna sjálfir hverskonar uppeldisaðferðum þeir nota á börnin sín en flestir 
hafa það að markmiði að gera börnin að heilsteyptum, lífsglöðum og ábyrgum einstaklingum 
(Baumrind, 1978) . Það hljómar einfalt en á sama tíma getur það verið flókið. Í ritgerð sem 
þessari er full ástæða til þess að skoða hvaða aðferðafræði er góð til þess að ná því markmiði 
sem flestir foreldrar vilja stefna að, þ.e. að börnin verða heilsteypt, lífsglöð og ábyrgir 
einstaklingar.  

Næsti kafli hefst á umfjöllun um íþróttaþátttöku barna og ungmenna á Íslandi þar sem 
fjallað verður um skipulagt íþróttstarf og þá aukningu sem hefur átt sér stað í íþróttaþátttöku 
barna. 
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2 Íþróttaþátttaka barna og ungmenna á Íslandi 

Íþróttir eru uppbyggjandi hluti af menningu og afþreyingu í lífi margra Íslendinga og eru þær 
mikilvægur þáttur í félagslegum og persónulegum þroska einstaklinga (Íþrótta- og 
Ólympíusamband Íslands, 2015). Með hugtakinu íþróttir er átt við allar tegundir hreyfinga 
sem hafa góð áhrif á líkamlegt ástand, andlegt heilbrigði og félagsleg samskipti 
(Lýðheilsustöð, e.d.). 

Íþróttir geta þó verið mismunandi og skiptast þær í skipulagt íþróttastarf og óskipulagt 
íþróttastarf. Óskipulagðar íþróttir eru íþróttir sem ekki fara fram innan íþróttafélaga. Það eru 
íþróttir sem einstaklingur stundar á eigin vegum, að fara í ræktina, að fá sér göngutúr, að 
fara í sund, að fara út að hjóla eru dæmi um óskipulagt íþróttastarf. Í þessari ritgerð verður 
einungis einblínt á skipulagt íþróttastarf barna. Með skipulögðu íþróttastarfi er átt við starf 
þar sem börn stunda íþróttir með íþróttafélagi undir leiðsögn fullorðinna þjálfara með 
áherslur á gott starf þar sem gleði og ánægja er í fyrirrúmi. Sýnt hefur verið fram á að með 
skipulögðu íþróttastarfi aukast líkur á að börn þroski með sér félagshæfni og meiri líkur eru á 
að þau sýni jákvæða hegðun í daglegu lífi (Viðar Halldórsson, 2014). 

Segja má að íþróttir skipi stóran sess í nútíma samfélögum (Guttmann, 2004) og ekki síst 
í íslensku samfélagi en íþróttaiðkun barna er talin vera vinsælasta tómstundastarf á Íslandi 
(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2015). Við 12 ára aldur stunda átta af hverjum tíu 
börnum hér á landi íþróttir með íþróttafélagi. Miklar og jákvæðar breytingar hafa orðið á 
íþróttaþátttöku ungmenna á Íslandi síðastliðna áratugi. Framboð hefur aukist til muna, 
fjölbreytni er meiri og flest ungmenni ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi (Íþrótta- og 
Ólympíusamband Íslands, 2015). Skipulagt íþróttastarf hefur vaxið mikið og eru 
íþróttafélögin  að sinna mjög mikilvægu hlutverki í samfélaginu með því að hvetja ungmenni 
til hreyfinga sem stuðlar að betri lífsstíl (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2014). 

Metnaður íþróttahreyfingarinnar á Íslandi er mikill samanborið við aðrar þjóðir þegar 
kemur að skipulögðu íþróttastarfi (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016). 
Íþróttahreyfingin reynir að stuðla að jákvæðri hvatningu fyrir börn og ungmenni til að hefja 
sinn feril og stunda sínar íþróttir. Metnaður íþróttahreyfingarinnar hefur sýnt sig á þann hátt 
að þátttaka hefur aukist og talið er að skipulagt íþróttastarf sé hluti af 40% íslenskra barna og 
ungmenna (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2014). Skipulagt íþróttastarf hefur þó í för með sér 
ákveðinn kostnað fyrir foreldra. Reynt er að koma til móts við foreldra varðandi þann 
kostnað sem fylgir íþróttum með svokölluðum frístundarstyrkjum frá bæjarfélögum þar sem 
markmiðið er að ná til þess að allir hafi jöfn tækifæri óháð stöðu og efnahag (Margrét Lilja 
Guðmundsdóttir o.fl., 2016). 
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Fyrirtækið “Rannsóknir og greining” hafa í tæp 30 ár rannsakað heilsu og líðan barna frá 
5.-10. bekk í öllum grunnskólum landsins fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið. 
Rannsóknin sem ber heitið Ungt fólk sýnir í nýjustu rannsókn sinni frá árinu 2020 að hlutfall 
unglinga í 9. bekk sem stunda íþróttir með íþróttafélagi fjórum sinnum í viku eða oftar hefur 
aukist um 10% frá árinu 2006 en hlutfall unglinga í 10. bekk hefur aukist um 1% sem er 
hlutfallsleg aukning að meðaltali um 4% í 9. og 10.bekk frá árinu 2006 til 2020. 

Til samanburðar frá fyrstu mælingum árið 1992 voru hlutföll þeirra sem stunduðu 
íþróttir fjórum sinnum eða oftar í viku í 9. og 10. bekk samtals 17% á meðan að hlutfallið í 9. 
bekk árið 2020 var 44% og í 10.bekk 38% (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2020). Þessar 
niðurstöður sýna greinilega þá aukningu sem hefur átt sér stað á síðastliðnum 30 árum þar 
sem mun fleiri ungmenni í 9. og 10. bekk eru að æfa í skipulögðu íþróttastarfi. 

Með auknu framboði á íþróttum á Íslandi má sjá að þátttaka barna og ungmenna hefur 
verið að aukast og er það jákvæð þróun fyrir heilsu þeirra og líðan. Næst verður fjallað um þá 
ávinninga sem skipulagt íþróttastarf hefur á börn og ungmenni ásamt því að skoða 
uppeldislegt gildi íþróttastarfsins. 

2.1 Ávinningur og uppeldislegt gildi íþrótta 

Að stunda íþróttir sem barn hefur í för með sér margskonar ávinninga fyrir framtíðina en 
hreyfing er einn af lykilþáttum heilbrigðis í gegnum allt lífið (Margrét Lilja Guðmundsdóttir 
o.fl., 2016). Í grein eftir Viðar Halldórsson (2010) segir að ávinningar skipulagðs íþróttastarfs 
skiptist í þrennt; félaglegur ávinningur, líkamlegur ávinningur og sálrænn ávinningur. Með 
félagslegum ávinningi er átt við að börn eru líklegri til þess að verða félagslega sterkari og 
færari á að eiga marga vini. Með líkamlegum ávinningi er átt við að börn verða hraustari, 
orkumeiri og áhættan á ofþyngd minnkar. Með sálrænum ávinningi  er átt við að hreyfing 
dragi úr líkum á kvíða og þunglyndi, hún hefur jákvæð áhrif á andlega líðan sem stuðlar að 
auknu sjálfstrausti. 

Regluleg hreyfing frá unga aldri er nauðsynleg börnum til að öðlast eðlilegan vöxt, þroska 
og andlega vellíðan. Auk þess byggir hreyfing, einna helst skipulagt íþróttastarf, upp 
félagslega færni og sjálfstraust sem er mikilvægur þáttur í íþróttastarfinu (Embætti 
Landlæknis, 2015). Embætti landlæknis ráðleggur að öll börn og ungmenni ættu að hreyfa sig 
í um 60 mínútur á dag og forðast kyrrsetu eins og mögulegt er þar sem að kyrrseta barna og 
unglinga hefur aukist gríðarlega síðustu ár með tilkomu samfélagsmiðla- og tölvunotkunar 
(Embætti Landlæknis, 2015). Lítil hreyfiörvun snemma á lífsleiðinni getur leitt til minni 
hreyfiþroska ungbarna sem getur haft í för með sér minni hreyfingu í framtíðinni (Embætti 
Landlæknis, 2015). Aftur á móti eru þau börn sem öðlast jákvæða reynslu á íþróttum og 
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líkamlegri hreyfingu í æsku líklegri til að stunda einhverskonar hreyfingu á fullorðinsárum 
sem eykur líkur á heilbrigðari lifnaðarháttum (Bois o.fl., 2005).  

Líkt og komið hefur fram hér að ofan verður fjallað um íþróttir í þessari ritgerð sem 
skipulagt íþróttastarf. Rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi hafa sýnt fram á að 
þátttaka barna og ungmenna í skipulögðu íþróttastarfi hefur jákvæð áhrif á andlega líðan og 
dregur íþróttastarfið úr áhættuhegðun eins og áfengis- og vímuefnanotkun (Viðar 
Halldórsson, 2014). Eins hafa rannsóknir sýnt að þau ungmenni sem stunda íþróttir utan 
skipulagðs íþróttastarfs eru líklegri til þess að stunda áhættuhegðun. Rökin fyrir þeim 
niðurstöðum er sú að formgerð og umgjörð skipulagðs íþróttastarfs er ólík óskipulögðu 
íþróttastarfi sem leiðir til þess að uppeldisgildi íþrótta verður meiri innan skipulagðs 
íþróttastarfs (Viðar Halldórsson, 2014). Því til stuðnings setti Viðar Halldórsson (2014) saman 
fimm þætti sem styðja við þessa fullyrðingu. Fyrsti þátturinn beinist að því að skipulagt 
íþróttastarf er innan íþróttafélaga og eru íþróttafélög á Íslandi partur af Íþrótta- og 
Ólympíusambandi Íslands. Félögin þurfa að fara eftir reglum og viðmiðum sem 
íþróttayfirvöld setja fyrir hverju sinni, til dæmis viðmiðanir varðandi hegðunar innan 
félagsins sem nær til allra þeirra sem koma að félaginu, svo sem bann við neyslu áfengis- og 
vímuefna á íþróttasvæðum og í íþróttakeppnum. Annar þátturinn beinist að sögu 
íþróttafélaganna. Mörg íþróttafélög á Íslandi eiga sér langa sögu sem mótað hefur gildi og 
viðhorf þátttakenda. Þátttaka innan íþróttafélaga mótast yfirleitt út frá sögunni og hefðum 
sem hefur áhrif á þátttöku einstaklinga innan félagsins. Þriðji þátturinn beinist að því að með 
skipulögðu íþróttastarfi fylgir oftast ákveðin skuldbinding barna og ungmenna. Ætlast er til 
þess að mætt sé á æfingar og að þau taki virkan þátt í fjáröflun og öðrum mikilvægum 
þáttum sem starfið felur í sér. Ef stefna barnsins er að bæta árangur sinn í íþróttinni eru 
meiri líkur á að það skuldbindi sig við íþróttina og íþróttafélagið. Það eitt og sér gæti stuðlað 
að því að barnið hafi ekki tíma til þess að taka þátt í vissum áhættuhegðunum. Fjórði 
þátturinn beinist að aðkomu foreldra. Skipulagt íþróttastarf innan íþróttafélags byggir að 
miklu leiti á sjálfboðavinnu foreldra, til dæmis í stjórnum eða foreldraráðum, í fjáröflunum 
og sem áhorfendur. Rannsónkir hafa sýnt jákvæð tengsl á milli þátttöku foreldra í íþróttum 
barna og uppeldisgildi starfsins (Viðar Halldórsson, 2014; Bloom, 1985). Fimmti og síðasti 
þátturinn beinist að félagsskapnum sem skapast innan íþróttafélagsins. Börn í skipulögðu 
íþróttastarfi eru líklegri til þess að umgangast önnur börn sem taka þátt í sama íþróttastarfi 
og deila sameiginlegum viðhorfum og markmiðum til árangurs. Það stuðlar að jákvæðri og 
heilbrigðari hegðun barna og ungmenna (Viðar Halldórsson, 2014). 

Það má því segja að það eru ekki einungis íþróttirnar sem sporna gegn því að lenda í 
áhættuhegðun heldur er það hvernig íþróttastarfinu er háttað og öll sú umgjörð sem er í 
kringum hana. Skipulagt íþróttastarf ber með sér ákveðin uppeldisgildi sem eru gríðarlega 
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mikilvæg fyrir börn og ungmenni (Viðar Halldórsson, 2014). Út frá uppeldislegum gildum og 
ávinningum íþróttastarfsins verður næst fjallað um íþróttatengdan árangur, hvernig árangur 
barna er skilgreindur og hvernig iðkendur ná árangri í íþróttum út frá uppeldislegum gildum 
starfsins og umhverfi þess. 

2.2 Íþróttatengdur árangur 

Um árabil hafa ákveðnar hugmyndir verið í samfélaginu og víða annarsstaðar um hvað sé 
árangur. Hvað er árangur í íþróttum og hvernig mælist hann? 

Árangur í íþróttum er oft talinn vera einstaklingsbundinn, þ.e. að einstaklingur sem nær 
góðum árangri í íþróttum sé til kominn vegna líffræðilegra eiginleika, hann fæðist með 
ákveðna hæfileika sem gefur honum forskot á árangur á ákveðnum sviðum, sem jafnvel erfist 
á milli manna (Viðar Halldórsson, 2012). Þessir eiginleikar geta verið líkamlegir sem og 
andlegir eiginleikar. „Hann fæddist í það hlutverk að verða atvinnumaður í körfubolta vegna 
hæðar sinnar“ eða „frá því hún var ungabarn hefur hún alltaf sýnt sterkan hugarfarslegan 
eiginleika, það kemur ekki á óvart að hún sé fyrirliði í íslenska kvennalandsliðinu í 
knattspyrnu“. Þetta eru setningar sem margir hverjir kannast við að hafa heyrt. Burt séð frá 
þessum tilgátum ættum við einnig að líta á félagslegt umhverfi íþróttafólks. Þar eru þættir 
sem gætu haft hvað mest áhrif á árangurinn (Viðar Halldórsson, 2012). Íþróttatengdur 
árangur verður ekki eingöngu til út frá einstaklingsbundnum eiginleikum heldur hefur 
umhverfið einnig mikil áhrif. Sálfræðingur við Chicago háskóla, dr. Benjamin Bloom (1985) 
gerði rannsókn á einstaklingum sem höfðu náð afburðaárangri í íþróttum, listum og 
vísindum. Benjamin Bloom vildi finna hvað það hafði verið í æsku einstaklinganna sem gerði 
það að verkum að þeir urðu afburða. Niðurstaðan gaf til kynna að umhverfið sem 
einstaklingarnir ólust upp í höfðu mestu áhrifin á árangur og velgengni þeirra, má þar nefna 
fjölskylda, jafningjar og vinir og þjálfari (Bloom, 1985).  

Árangur barna í íþróttum mælist ekki eingöngu út frá úrslitum eða hver stendur sig best. 
Árangur barna á aldrinum 6-12 ára ætti að mælast í gegnum ánægjuna af íþróttinni og að 
þau geti fundið fyrir vilja og metnaði til þess að gera sitt besta (Viðar Halldórsson, 2016). 
Þessir tveir þættir, ánægja og metnaður, skapa áhugahvöt og er áhugahvötin grunnur að 
árangri (Ryan og Deci, 2002). Í upphafi íþróttaþátttöku barna er því mikilvægt að styrkja 
áhugahvötina svo að þau þrói með sér raunverulegan áhuga, stunda íþróttina af krafti og 
finni fyrir þeim metnaði og vilja til þess að gera sitt besta (Viðar Halldórsson, 2016).  

Bandaríski körfuboltaleikmaðurinn og þjálfarinn John Wooden skilgreindi árangur sem 
“Peace of mind, which is a direct result of self-satisfaction in knowing you made the effort to 
do your best to become the best you are capable of becoming” (Perez o.fl., 2014) eða á 
íslensku “Hugarró, sem er bein afleiðing af sjálfsánægjunni vitandi að þú lagðir þig fram við 
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að gera þitt besta til að verða besta útgáfan að því sem þú ert fær um að verða”. Í augum 
Wooden snerist árangur ekki um úrslitin, að vinna eða að tapa. Árangur snerist um þá miklu 
vinnu og erfiði sem unnið hafði verið til þess að komast á þann stað sem náðst hefur. Ef 
einstaklingur hefur gert sitt allra besta á æfingum og í keppnum, innan sem utan vallar þá 
hefur árangur náðst, sama hver úrslitin eru (Perez o.fl., 2014). Wooden lagði áherslu á að 
kenna leikmönnunum góða siði og venjur, heiðarleika, stundvísi, leggja sig alltaf fram og 
hvernig á að takast á við mótlæti. Hann lagði aldrei áherslu á sigur. Þrátt fyrir það varð hann 
sigursælasti körfuboltaþjálfari í Bandaríkjunum (Viðar Halldórsson, 2012). Í 17 ár vann 
Wooden að skýringamynd yfir árangur sem hann nefndi “Pyramid of Success”. Píramídinn 
inniheldur 15 gildi sem sýna fram á hvernig íþróttamaður getur náð árangri (Perez o.fl., 
2014). Það má því segja að John Wooden hafi skapað umhverfi fyrir leikmenn sem 
samanstóð af jákvæðu og uppeldislegu gildi sem stuðlaði að afburðaárangri 
körfuboltaliðsins. 

Út frá ofangreindri umræðu má skilgreina árangur sem afstætt hugtak, þ.e. að árangur er 
ekki einsleitur og að hægt er að horfa á árangur út frá ólíkum sjónarhornum og mismunandi 
hliðum. Ólíkir einstaklingar skilgreina árangur með ólíkum hætti og hver og einn skapar sinn 
eigin árangur á sínum eigin forsendum (Guðrún Högnadóttir og Viðar Halldórsson, 2011). 
Guðrún og Viðar (2011) leituðu svara hjá íslensku afreksfólki sem hafa náð árangri á ólíkum 
sviðum um hvernig þau skilgreina árangur. Líkt og talað var um hér að ofan var árangur 
íslenska afreksfólksins skilgreindur með ólíkum hætti en þó mátti sjá í svörum þeirra að sá 
eiginleiki sem gaf þeim hvað mestan árangur í daglegum athöfnum var ánægjan við að gera 
það sem þau gera. Af finna ánægju og stoltið yfir smáu sigrunum var stór partur af árangri 
(Guðrún Högnadóttir og Viðar Halldórsson, 2011).  

Í þessum kafla má sjá að vilji, ánægja, metnaður og áhugi eru lykilþemu í skilgreiningu á 
árangri. Þessir fjórir eiginleikar koma ekki sjálfkrafa en við upphaf íþróttaþátttöku barna er 
mikilvægt að umhverfið, þ.e. foreldrar, þjálfarar eða aðrir fullorðnir efli viljan, ánægjuna, 
metnaðinn og áhugann í þeirri íþrótt sem barnið vill stunda. Út frá því verður næst umfjöllun 
um stuðning foreldra barna í íþróttum og hvaða hlutverki foreldrar gegna til þess að þróa 
þessa jákvæðu eiginleika í átt að árangri. 

2.3 Stuðningur foreldra barna í íþróttum 

Ef við horfum út frá því að lífsánægja og velferð einstaklinga komi frá andlegum, líkamlegum 
og félagslegum þáttum heilsunnar þá er mikilvægt að átta sig á hverjir í umhverfinu hafa 
áhrif á slíka eiginleika. Lífsánægja einstaklinga er oft metin út frá hugmyndum um lífsgæði, 
þ.e. þætti sem snúa að andlegum, líkamlegum og félagslegum þáttum heilsunnar (Saris o.fl., 
1995). Fyrir utan áhrifin sem koma frá jafningjum og öðrum umhverfisþáttum þá eru 
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foreldrar einn mikilvægasti félagsmótunaraðili barna og ungmenna (Lekes o.fl., 2009). 
Félagsmótun er ævilangt ferli einstaklings sem mótar bæði siði og persónuleika fólks og eru 
það oftast foreldrar sem hafa það hlutverk að vera fyrirmyndir barna sinna bæði hvað varðar 
góða og slæma siði. Foreldrar móta lifnaðarhætti barna sinna og er það þeirra hlutverk að 
uppfylla andlega, líkamlega og félagslega þætti heilsunnar (Lekes o.fl., 2009). Með því að 
huga vel að líkamlegri heilsu frá unga aldri stuðlar það einnig að andlegri heilsu, en hreyfing 
hjálpar einstaklingum að líða betur, bæði hvað varðar sjálfsálit, trú á eigin getu og hvernig 
við hugsum um okkur sjálf. Góð líkamleg og andleg heilsa stuðlar einnig að betri félagslegum 
tengslum og er það því mikilvægt að foreldrar hvetji barn til hreyfingar og sýni því þann 
stuðning sem þarf til þess að barnið byggi upp mikilvæga þætti í líkamlegri, andlegri og 
félagslegri heilsu (Trivedi o.fl., 2011). 

Foreldrar hafa í vaxandi mæli kosið að senda börn sín í skipulagt íþróttastarf í þeim 
tilgangi að bæta líkamlega heilsu, andlega líðan og örva félagsleg samskipti (Coakley, 2011). 
Auk þess hefur þátttaka foreldra á íþróttum barna stóraukist á undanförnum árum. Sífellt 
algengara er að foreldrar mæti á æfingar og keppnir með börnum sínum og taki virkan þátt í 
íþróttastarfinu (Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). Rannsóknir hafa sýnt að stuðningur og 
hvatning skiptir miklu máli þegar börn eru að stíga sín fyrstu skref í íþróttum. Stuðningurinn 
getur komið úr ólíkum áttum og hafa yfirleitt foreldrar, þjálfarar og jafningjar mestu áhrif á 
mótun íþróttaþátttöku barna (Beets o.fl., 2010; Bois o.fl., 2005). Foreldrar gegna þó því 
hlutverki að skapa það umhverfi sem hvetur börn til hreyfinga. Virkni foreldranna, viðhorf 
þeirra og hugmyndir á gildi hreyfingar hefur áhrif og endurspeglast til barnanna (Beets o.fl., 
2010). 

Helstu fyrirmyndir barna og þá sérstaklega barna á aldursbilinu 5 til 12 ára eru foreldrar. 
Þeir styrkja og hvetja börnin sín og geta þau haft mikil áhrif á það hvernig börnin upplifa 
íþróttir í framtíðinni (Bois o.fl., 2005). Foreldrar hafa áhrif á það hvort að barnið sé í mikilli 
kyrrsetu yfir daginn sem felst í tölvuleikja og/eða sjónvarpsáhorfi. Það er því í hlutverki 
foreldra að fullnægja hreyfiþörf þeirra og styðja þau til mögulegrar þátttöku í skipulögðu 
íþróttastarfi (Gígja Gunnarsdóttir, 2010). Mikilvægt er að átta sig á áhuga hvers barns fyrir sig 
og taka tillit til getu hvers og eins. Börn eru ólík og það sem hentar einu barni hentar ekki 
endilega öðru.  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að bera kennsl á þátttöku foreldra sem stuðla að 
árangri og vellíðan í íþróttum og er í takt við stuðning við sjálfræði, en vikið verður að  
sjálfræðishugtakinu seinna í ritgerðinni. Harwood og Knight (2015) skilgreindu góða þátttöku 
foreldra sem starf sem eykur möguleika barna til þess að ná þeim markmiðum sem barnið 
hefur sett sér, starf sem eykur jákvæða félagslega hegðun og starf sem hjálpar barninu að 
þroskast á jákvæðan hátt. Út frá fyrri rannsóknum hafa Harwood og Knight (2015) sett 
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saman nokkra þætti sem foreldrar barna í íþróttum geta tileinkað sér svo að upplifun 
barnsins verði sem best.  

Í fyrsta lagi er það að velja viðeigandi íþróttagrein sem hentar hverju barni fyrir sig og í 
kjölfarið að veita barninu félagslegan stuðning, að foreldrar átti sig á hvað barnið vill með 
íþróttaþátttöku sinni og að þeir veiti barninu þann stuðning sem er ákjósanlegastur til að 
bæta sig og ná árangri. Í öðru lagi þurfa foreldrar að gefa barni sínu rými og styðja sjálfræði 
þess með að því finna jafnvægið á milli þess að taka yfirhöndina ef vandamál steðja að og að 
veita því frelsi til að taka sínar eigin ákvarðanir og kljást við áskoranir. Í þriðja lagi er 
mikilvægt að foreldrar búi yfir góðri tilfinningagreind (e. emotional intelligence) þar sem að 
þeir átti sig á eigin tilfinningum og annarra. Það á sérstaklega við í keppnum þegar spennan 
er orðin mikil og foreldrar þurfa að hafa stjórn á eigin tilfinningum. Foreldrar eru líka 
fyrirmyndir barnanna í umhverfinu (Pynn o.fl., 2019).  Í fjórða lagi er gott að foreldrar myndi 
heilbrigð sambönd við þjálfara og aðra foreldra í íþróttinni. Í fimmta og síðasta lagi þurfa 
foreldrar að laga þátttöku sína að þroska barnsins og átta sig á hversu langt eða stutt barnið 
er komið í þeirri íþrótt sem það velur sér. Samspil þessara fimm þátta hafa sýnt að börn 
öðlast jákvæða reynslu og upplifun á íþróttinni þar sem að áhugahvötin eykst og árangur 
verður betri. (Harwood og Knight, 2015; Ryan og Deci, 2000). 

Stuðningur foreldra getur þó verið misjafn eftir athöfnum og aðstæðum en í þessari 
ritgerð verður horft á stuðning út frá íþróttum barna. Hægt er að skipta stuðningi upp í tvo 
flokka, annarsvegar áþreifanlegan stuðning og hinsvegar óáþreifanlegan stuðning (Beets, 
o.fl., 2010). 

2.3.1 Áþreifanlegur stuðningur (e. tangible) 

Áþreifanlegur stuðningur er talinn vera árangursríkur stuðningur þegar kemur að 
íþróttaþátttöku og hreyfingu. Áþreifanlegum stuðningi má skipta upp í tvo undirflokka, 
annarsvegar hjálplegur stuðningur (e.instrumental) og hinsvegar skilyrtur stuðningur (e. 
conditional) (Beets, o.fl., 2010). 

Ein helsta hindrun barna fyrir þátttöku í íþróttum er möguleikinn til að komast ekki á 
þann stað sem íþróttin fer fram. Mikilvægur þáttur í íþróttaiðkun barna er stuðningur 
foreldra við að koma barninu á þann stað þar sem æfing eða keppni fer fram, og á það 
sérstaklega við þegar æfingar eða keppnir eru langt frá heimili barnsins (Beets, o.fl., 2010). 
Þessi stuðningur flokkast undir hjálplegan stuðning. Annar þáttur sem flokkast undir 
hjálplegan stuðning er þegar foreldrar sjá um útgjöld sem tengjast íþróttinni, má þar nefna 
æfingagjöld eða ýmiskonar útbúnað sem mikilvægt er að nota við þátttökuna (t.d. takkaskór 
eða keppnisbúningur). Sýnt hefur verið fram á í erlendum rannsóknum að skortur á útbúnaði 
til íþróttaiðkunar getur leitt til minni þátttöku og getur það verið ein af ástæðum þess að 
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börn taka ekki þátt, en sumir foreldrar hafa einfaldlega ekki tök á slíkum útgjöldum (Beets, 
o.fl., 2010). 

Skilyrtur stuðningur er þegar foreldrar taka beinan þátt í athöfnum barna sinna, þ.e. að 
foreldrar taki virkan þátt í leik eða æfingum hvort sem það er að vera partur af æfingunni 
eða sem áhorfandi. Bein þátttaka foreldra stuðlar að aukinni líkamlegri hreyfingu og dregur 
úr kyrrsetu (Beets, o.fl., 2010). Hinsvegar dregst stuðningurinn saman þegar börn fara yfir á 
unglingsaldur og vinir og félagar taka að mestu við því hlutverki. Bein þátttaka foreldra getur 
því verið mikilvægari fyrir börn frá 5 til 12 ára (Lown & Braunschweig, 2008) þar sem 
þátttaka foreldra barna á tilteknum aldri stuðlar að aukinni hreyfingu á fullorðinsaldri 
(Thompson o.fl., 2003). Skilyrtur stuðningur felst einnig í að foreldrar séu áhorfendur við 
athöfn barnsins en niðurstöður rannsókna hafa sýnt að áhorf sé mikilvægur stuðningur og 
hefur jákvæð áhrif á íþróttaþátttöku barna (Beets, o.fl., 2010). 

2.3.2 Óáþreifanlegur stuðningur (e. intangible) 

Óáþreifanlegur stuðningur einkennist af munnlegri hvatningu og er hann ekki eins sýnilegur 
og áþreifanlegi stuðningurinn. Slíkur stuðningur er einskonar tilfinningalegur stuðningur, til 
dæmis hrós fyrir frammistöðu. Einnig snýst stuðningurinn um upplýsingagjöf, þ.e. þegar að 
foreldrar ræða við barnið um mikilvægi íþróttaiðkunar og hversu mikilvægar íþróttir og 
hreyfing geta verið fyrir barnið. Slíkur stuðningur minnir á hversu mikilvæg samskipti eru á 
milli barns og foreldris. Óáþreifanlegur stuðningur er talinn auka áframhaldandi þátttöku 
sem getur stuðlað að aukinni hæfni og aukins áhuga barnsins (Beets, o.fl., 2010). Líkt og með 
áþreifanlegan stuðning má flokka þennan stuðning í tvo undirflokka, annarsvegar 
upplýsingaveita/samskipti (e. informational) og hinsvegar hrós og hvatning (e. 
encouragement) (Beets, o.fl., 2010). 

Stuðningur í formi upplýsingagjafar eða samskipta er til að mynda þegar foreldrar ræða 
við börnin sín um mikilvægi íþróttaiðkunar þeirra, líkt og nefnt var hér að ofan. Einnig gefur 
það börnum tækifæri á að ræða við foreldrana um upplifun sína á íþróttinni. Með þessum 
samskiptum á milli barns og foreldris eru meiri líkur á að börn finni fyrir áhuga foreldra sinna 
sem svo stuðlar að aukinni þátttöku (Beets, o.fl., 2010). 

Stuðningur í formi hvatningar og hróss felur í sér að foreldrar hvetji barnið til 
íþróttaiðkunar eða hreyfingar ásamt því að hrósa barninu fyrir sína þátttöku og frammistöðu. 
Rannsóknir sýna að hvatning foreldra og hrós eykur jákvæða virkni barns við íþróttaþátttöku 
og er sá stuðningur talinn hafa hvað mest áhrif á hreyfingu barna og unglinga (Beets, o.fl., 
2010).  

Það er vissulega margt sem foreldrar geta gert til þess að styðja við íþróttaþátttöku 
barna sinna en líkt og kom fram fyrr í þessum kafla þá hafa foreldrar mikil áhrif á iðkun 
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barnsins. Það getur því verið margt sem þarf að hafa í huga svo að upplifun barnanna verði 
sem best. Hér að ofan hefur verið fjallað um ýmsa þætti sem styðja börn í íþróttum og 
mikilvægi þeirra. Ásamt þeim stuðningi sem fram hefur komið er annar þáttur sem getur haft 
áhrif á þátttöku barna í íþróttum og hreyfingu. Sá þáttur er stuðningur foreldra við sjálfræði 
barna sinna (Ryan og Deci 2002).  

Næstu kaflar munu fjalla um sjálfræði, sjálfsákvörðunarkenninguna og áhugahvöt. Í 
fyrstu verður farið yfir hugtakið sjálfræði, þar næst verður umfjöllun um 
sjálfsákvörðunarkenninguna sem styður við mikilvægi þess að styðja við sjálfræði barna og í 
framhaldi af því verður umfjöllun um áhugahvöt í tengslum við íþróttir barna. Gildi 
sjálfræðisins verður skoðuð sem mikilvægur þáttur áhugahvatar en samkvæmt 
upphafsmönnum sjálfsákvörðunarkenningarinnar Ryan og Deci (2002) hafa niðurstöður sýnt 
að með auknu sjálfræði eykst innri áhugahvötin í þeirri íþrótt sem barnið vill stunda. 
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3 Hvað er sjálfræði? 

Þessi fræðilegi kafli mun fjalla um hugtakið sjálfræði og gildi þess sem mikilvægan þátt 
áhugahvatar en samkvæmt sjálfsákvörðunarkenningunni sem fjallað verður um í kafla 3.1 
verður varpað ljósi á tengslin á milli sjálfræðis og áhugahvatar.  

Hugtakið sjálfræði merkir, líkt og orðið gefur til kynna, að ráða sér sjálfur og fylgja innri 
löngun og sannfæringu. Sjálfræði er sjálfsákvörðun sem einstaklingur tekur í samræmi við 
eigin gildi og áhuga. Það er andstæða þess að láta stjórnast af ytri öflum, þ.e. foreldrum, 
kennurum eða jafningjum (Ingibjörg Vala Kaldalóns, 2015). Sjálfræði er meðfæddur eiginleiki 
einstaklinga sem tilheyrir þörf mannsins fyrir að athafnir séu í samræmi við eigin vilja og 
sannfæringu (Ingibjörg Vala Kaldalóns, 2015). Í þessari ritgerð verður skoðað mikilvægi 
sjálfræðis barna í tengslum við íþróttaþátttöku, að athafnir þeirra séu í samræmi við eigin 
vilja og sannfæringu en á sama tíma að gæta að öryggi þeirra og grunnþörfum (Ingibjörg Vala 
Kaldalóns, 2015). Þó svo að hugtakið merki að ráða sér sjálfur þá er er ekki átt við að börn 
geti búið við algert frelsi heldur er það tækifæri barna til að þjálfa hugann í að taka 
ákvarðanir út frá eigin áhuga, sannfæringu og vilja, þ.e. út frá innri áhugahvöt, en ekki að 
stjórnast af ytri hvötum. Barn er sjálfsvera, vera sem getur yfirvegað metið aðstæður sínar og 
athafnað sig í samræmi við eigin hugmyndir og vilja, gerandi með sjálfvitund og sjálfsmynd 
sem nauðsynleg er að efla til þess að barnið geti fundið innri áhuga og tilgang í samræmi 
eigin ákvarðanir (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004).  

Uppeldisfræðingurinn Paulo Freire (2001) telur sjálfræði vera siðferðilegan rétt hvers 
barns. Þeir sem vinna með börnum hvort sem það eru foreldrar, íþróttaþjálfarar, kennarar, 
tónlistakennarar eða aðrir ber skylda til að virða rétt barnsins til sjálfræðis. Ef mikil stýrandi 
hegðun er í umhverfi barnsins eru líkur á að forvitni þess sé bæld niður og brotið sé gegn 
siðferðilegum lögmálum. Hann telur jafnframt að aukið sjálfræði sé hæfni til að vera maður 
sjálfur (Freire, 2001; Ingibjörg Vala Kaldalóns, 2015). Hinsvegar þurfa börn aga, skýran 
ramma og reglur í daglegu amstri ásamt því að útskýrt sé fyrir þeim ástæður og afleiðingar 
reglnanna. Ein meginástæða fyrir mikilvægi reglna er sú það hjálpar barninu að þróa með sér 
sjálfsaga (Steinberg, L. 2004), en sjálfsagi eða sjálfstjórn (e. self-reglulation) er mikilvægur 
þáttur sjálfræðisins (Baumeister o.fl., 2007).  

Ásamt hugtakinu sjálfræði verður hér fjallað stuttlega um hugtökin sjálfstjórn og 
sjálfstrú, en þessi tvö hugtök tengjast beint hugtakinu sjálfræði. Líkt og kom fram hér að ofan 
er sjálfræði hæfileiki fólks til að stjórna eigin athöfnum, en sjálfstjórn (e. self-regulation) er 
mikilvægur partur af sjálfræðinu. Hún er hæfni fólks til að hafa áhrif á eigin hugsanir, 
hegðanir og tilfinningar til að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið fram (Baumeister o.fl., 
2007). Sjálfstrú (e. self-efficacy) felur í sér að hafa trú á eigin getu, að einstaklingur trúi því að 
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hann geti náð ákveðnum markmiðum (Bandura, 1997). Eftir því sem að trúin er sterkari því 
meira sjálfstraust öðlast barnið. Barnið trúir á hæfileika sína og veit að það mun standa sig 
með sóma í þeim verkefnum sem það tekur sér fyrir hendur. Að hafa trú á eigin hæfni hefur 
áhrif á það hvernig barnið stjórnar aðstæðum og eigin athöfnum (Bandura, 1997). Sterk trú á 
eigin getu eykur líkur á að barnið nái árangri. Það getur því verið gríðarlega mikilvægt frá 
upphafi íþróttaþáttöku að foreldrar styðji við sjálfstrú barnsins til þess að koma í veg fyrir að 
það efist um sjálft sig og eigin getu (Hafrún Kristjánsdóttir a, 2016). 

Ofangreinda umfjöllun skilgreinir hugtakið sjálfræði sem eiginleiki einstaklinga að 
athafnir séu í samræmi við eigin vilja og sannfæringu. Að styðja við sjálfræði barna stuðlar að 
aukinni sjálftrú og sjálfstjórn (Baumeister o.fl., 2007). Í framhaldi verður fjallað um sjálfræði 
út frá sjálfsákvörðunarkenningunni. Kenningin er sálfræðilegur rammi til að skilja áhugahvöt, 
velfarnaðar og persónuleika einstaklinga, þar með talið barna (Ryan og Deci, 2000). 

3.1 Sjálfsákvörðunarkenningin 

Í tengslum við stuðning foreldra og eflingu sjálfræðis við íþróttaþátttöku barna verður hér 
fjallað um hugmyndafræði í uppeldi út frá sjálfsákvörðunarkenningunni. Kenningin hefur 
mikið verið notuð í tengslum við rannsóknir á menntun barna en nokkrir fræðimenn hafa 
einnig notað hana í tengslum við íþróttir barna (Calvo o.fl., 2010).  

Sjálfsákvörðunarkenningin (e. self-determination theory) var upphaflega þróuð af 
Edward L. Deci og Richard M. Ryan (2002). Hún snýst um áhugahvöt og vellíðan út frá eigin 
ákvörðunum og er kenningin notuð til að skýra hegðun einstaklinga á mismunandi sviðum, 
þar með talið menntun, hreyfingu og íþróttaþátttöku barna og ungmenna (Ryan og Deci, 
2000). Sjálfsákvörðunarkenningin er viðamikil kenning og samanstendur hún af nokkrum 
litlum kenningum sem sameinast í yfirgripsmikla skilgreiningu á sjálfsákvörðun til að öðlast 
dýpri skilning á áhugahvöt og virkni einstaklinga. Ein undirkenning sem algeng er í tengslum 
við hvatarannsóknir gengur út frá því að hvati skiptist í tvennskonar flokka, annarsvegar innri 
hvata og hingsvegar ytri hvata (Self-Determination Theory, e.d.b). Kenningin byggist á þeirri 
forsendu að einstaklingar vaxi og þroskist út frá eigin meðvitaðri ákvörðun, þ.e. að taka 
ákvarðanir út frá innri sannfæringu og áhuga (Ryan og Deci, 2020; Legault, L., 2017). Það 
verður ekki farið djúpt ofan í öll smáatriði heldur verður fjallað um þætti sem tengjast 
stuðningi foreldra við sjálfræði barna í íþróttum, en með því að styðja við sjálfræði barna í 
íþróttum og leyfa þeim að þjálfa upp hugarfar í samræmi við sjálfsákvörðun eykst sjálfstrú og 
sjálfstjórn (sjálfsagi) barnsins og innri áhugahvötin fær að njóta sín.  

Sjálfsákvörðunarkenningin felur í sér að einstaklingur finnur fyrir eigin hæfni 
(e.competence) í félagslegum aðstæðum, öðlist tækifæri til að mynda félagstengsl 
(e.relatedness) við aðra og upplifir sjálfræði (e. atuonomy) þar sem að einstaklingur er 



20 

meðvitaður um að áhugi, gildi og vilji komi út frá eigin tilfinningum og ákvörðunum (Ryan og 
Deci, 2000). Í framhaldi verður fjallað ítarlega um hugtökin félagstengsl, hæfni og sjálfræði út 
frá sjálfsákvörðunarkenningunni. Þegar að þessum þremur þörfum barna og ungmenna er 
mætt þróast grunnur af farsæld þar sem að innri áhughvötin fær að njóta sín, þau finna fyrir 
innri sjálfstjórn, upplifa farsæld og verða meðvituð um tilgang athafnar, þar með talið 
íþróttum (Ryan og Deci, 2000) 

Félagstengsl (e.relatedness): Til þess að hlúa að félagstengslum barna er mikilvægt að 
þau finni fyrir umhyggju, gagnkvæmu trausti og virðingu frá umhverfinu, til dæmis 
foreldrum, þjálfurum eða kennurum. Þegar stutt er við sjálfræði barna er mikilvægt að styðja 
þau í gegnum ýmsar áskoranir sem steðja að. Samskipti þurfa að vera uppbyggjandi og 
hvetjandi og forðast þarf stýrandi hegðun þar sem að það getur haft neikvæð áhrif á 
tilfinningar barnsins (Ryan og Deci, 2000; Ingibjörg Vala Kaldalóns, e.d.). Auk þess er gott að 
hafa í huga að allar tilfinningar barna eru leyfilegar. Viðurkenna þarf tilfinningarnar, bæði 
jákvæðar tilfinningar og neikvæðar (Ryan og Deci, 2000; Ingibjörg Vala Kaldalóns, e.d.)  

Hæfni (e.competence): Til þess styðja við hæfni barna í félagslegum aðstæðum þarf að 
þjálfa upp hugarfar barns í átt að aukinni sjálfstrú, þ.e. að það finni til öryggis með því að 
segja ég finn að ég get í ýmsum athöfnum eins og íþróttum. Það er gert með því að hrósa 
barni fyrir frammistöðu frekar en útkomu. Mikilvægt er að vinna með styrkleika barnsins og 
finna hvar áhugasviðið liggur, auk þess að athafnir sem í þessu tilfelli eru íþróttir verða að 
vera við hæfi barnsins (Ryan og Deci, 2000; Ingibjörg Vala Kaldalóns, e.d.) 

Sjálfræði (e. atuonomy): Til þess að börn finni fyrir sjálfræði er mikilvægt að þeim sé 
veitt tækifæri til að finna sína styrkleika og hvaða gildum þau vilja vinna eftir. Út frá því er 
hægt að aðstoða þau við markmiðasetningar og leiðbeina þeim hvernig best er að ná settum 
markmiðum. Veita þarf börnum rými til að tjá eigin hugmyndir og gefa þeim tækifæri til eigin 
skoðana og tilfinninga. Með því að styðja við hæfni barns finnur það að það geti tekið eigin 
ákvarðanir sem það ber ábyrgð á (Ryan og Deci, 2000; Ingibjörg Vala Kaldalóns, e.d.). 
Sarrazin og félagar (2002) rannsökuðu íþróttaþátttöku kvennaliðs í handbolta og skoðuðu 
þau brottfall og þátttöku út frá tilfinningalegri reynslu. Niðurstaða þeirra benti til þess að 
ánægja leikmannana tengdist tilfinningum um hæfni (e.competence), félagstengsl 
(e.relatedness) og sjálfræði (e. atuonomy). Auk þess sem að sýnilegar framfarir og 
stuðningur foreldra og þjálfara höfðu áhrif á ánægju og árangur leikmanna.  

Út frá umfjöllun um sjálfsákvörðunarkenninguna sem segir að sjálfræði sé mikilvægur 
þáttur áhugahvatar verður í framhaldi fjallað ítarlega um áhugahvöt og hversu mikilvægt það 
er að þróa með sér áhugahvöt til að ná árangri í íþróttum. Áhugahvöt er undirstaða þess 
börn stundi íþróttir, hafi ánægju af þeim og nái settum markmiðum (Ntoumanis, 2012; Viðar 
Halldórsson, 2016). Ef barn nýtur þess ekki að stunda íþróttina minnkar löngunin til iðkunnar 
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sem stuðlar að minni áhugahvöt (Ntoumanis, 2012; Viðar Halldórsson, 2016). Í næsta kafla 
verður fjallað ítarlega um áhugahvöt barna en áhugahvötin skiptist í innri og ytri áhugahvöt. 

3.2 Áhugahvöt 

Einstaklingar geta oft verið uppteknir við að finna hvatann við hinar ýmsu athafnir og velta 
því fyrir sér hvað það er sem hreyfir við þeim (Self-Determination Theory, e.d.b). Foreldrar, 
þjálfarar, kennarar og aðrir stjórnendur glíma oft við þau verkefni að þurfa að átta sig á 
hvaða aðferðir eru bestar til þess að kveikja á áhugahvöt þeirra sem verið er að leiðbeina. 
Þeir vilja finna hvatningaraðferð sem leiðir til aukins viðleitnis til verkefna og hvaða aðferðir 
stuðli að því að einstaklingar nái sínum markmiðum í tilteknum athöfnum. Til að barn þrói og 
styrki áhugahvöt í þeirri íþrótt sem það stundar krefst það stuðnings við sálrænar grunnþarfir 
barna frá foreldrum eða þjálfurum fyrir félagstengslum, hæfni og sjálfræði (Ingibjörg Vala 
Kaldalóns, 2015), þ.e. að sýna barninu umhyggju, að vera uppbyggjandi og hvetjandi í 
félagslegu umhverfi barns, einnig að efla sjálfstrú og hæfni í samskiptum og að styðja þau í 
að taka eigin ákvarðanir. Eins og komið hefur fram er kenning innan 
sjálfsákvörðunarkenningarinnar sem algeng er í tengslum við hvatarannsóknir en þar skiptist 
áhugahvöt einstaklinga í ytri og innri hvatningu. 

Ytri hvatning á sér stað þegar einstaklingur tekur þátt í athöfn vegna utanaðkomandi 
hvata, þ.e. þegar athöfn er tengd við ákveðna umbun eða verðlaunakerfi. Umbun í því 
samhengi getur verið eins og einkunnir í skólum eða þörfin fyrir að hreyfa sig vegna útlits eða 
heilsufars. Hinsvegar á innri hvatning sér stað þegar einstaklingur tekur þátt í athöfn vegna 
eðlishvata og tilfinninga, vegna þess að athöfnin vekur áhuga, hún er skemmtileg og hefur 
ákveðið gildi fyrir einstaklinginn (Ingibjörg Vala Kaldalóns, 2015).  

Upphafsmenn sjálfsákvörðunarkenningarinnar Ryan og Deci (2000) telja að með auknu 
sjálfræði aukist innri hvatinn við ákveðnar athafnir. Tökum dæmi, vinkonur 9 ára stúlku 
leggja til að hún komi með þeim á fótboltaæfingu. Stúlkan hefur engan áhuga á fótbolta en 
ákveður að fara. Hún fer vegna þess að foreldrar hennar segja að hún hafi gott af því, bæði 
félagslega og líkamlega. Þessi hvatning frá vinkonum hennar og foreldrum er ytri hvati. Í 
fyrstu fer hún á æfingar vegna þess að hún hefur gott af því að hreyfa sig og hún er hrædd 
um álit vinkvennanna ef hún vill ekki koma. Auk þess langar hana að vera með vinkonum 
sínum. Í millitíðinni fær hún mikinn stuðning frá foreldrum sínum. Þau aðstoða hana, ræða 
saman um markmið, hvetja og taka þátt í öllu sem við kemur íþróttinni. Smátt og smátt eykst 
innri hvötin og áhuginn verður meiri. Nokkrum árum seinna er stúlkan ennþá að æfa fótbolta 
þrátt fyrir að vinkonur hennar séu hættar. Ytri hvötin hættir að skipta aðalmáli en í staðin 
varð athöfnin byggð á innri hvatningu. Samkvæmt Ryan og Deci (2000) er athöfn og hegðun 
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út frá innri áhugahvöt byggð á ánægjunni sem einstaklingur fær út úr athöfninni frekar 
heldur en útkomunni eða afleiðingum. 

Sýnt hefur verið fram á að barn sem upplifir viðurkenningu, fær tækifæri til ákvarðana, 
upplifir umhyggju og stuðning frá foreldrum sínum er líklegri til að finna fyrir innri hvata og 
áhuga í þeirri íþrótt sem það vill stunda. Á hinn bóginn grefur það undan innri hvöt ef börn 
upplifa mikinn þrýsting, athafnir eru stundaðar út frá utanaðkomandi hvata og ekkert 
svigrúm er gefið fyrir eigin ákvarðanir (Grolnick, 2003; Ntoumanis, 2012). Tengja má brottfall 
úr íþróttum við utanaðkomandi hvata. Rannsókn sem gerð var á tæp 300 fimleikastúlkum í 
Ástralíu sýndu að stelpur sem misstu áhugann voru líklegri til þess að stunda fimleika af ytri 
ástæðum. Stelpur sem héldu áfram að stunda fimleika höfðu þróað með sér innri hvata þar 
sem löngun og áhugi kom frá þeim sjálfum (Ryska o.fl., 2002).  

Í þessum kafla hefur verið fjallað um hugtakið sjálfræði og hvaða gildi hún hefur á líf 
barna en það er að börn fylgi innri löngun og sannfæringu í samræmi við eigin vilja. Með 
auknu sjálfræði og aukinni sjálfsákvörðun eykst innri hvatinn en innri áhugahvöt barna í 
íþróttum leiðir til meiri ánægju og betri  árangurs (Calvo o.fl., 2010) sem felur í sér ánægju, 
vellíðan, vilja og metnaði líkt og fjallað var um í kaflanum um árangur. Því til stuðnings var 
fjallað um sjálfsákvörðunarkenninguna en hún styðst við innri áhugahvötina og hvaða áhrif 
hún hefur á íþróttir og árangur barna. Næsti kafli mun fjalla um hvernig hægt er að styðja við 
sjálfræði barna og hvaða áhrif stuðningur foreldra við sjálfræði í hefur á velgengi og árangur í 
íþróttum. 
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4 Stuðningur við sjálfræði barna (e. autonomy support) 

Þegar fræðimenn tala um stuðning við sjálfræði (e. autonomy support) er átt við að foreldrar 
efli hæfni barna sinna að aukinni sjálfsstjórnun, sjálfstrú og sjálfstrausti (Ingibjörg Vala 
Kaldalóns, 2020). Þátttaka foreldra í íþróttaiðkun barna sinna hefur aukist mikið á 
undanförnum árum (Coakley, 2011). Eins og fram hefur komið í kafla 2.3 hefur það sýnt sig 
að stuðningur foreldra við íþróttaþáttöku barna er mikilvægur þegar kemur að ánægju og 
árangri (Beets, o.fl., 2010). Auk áþreifanlegs og óáþreifanlegs stuðnings frá foreldrum er 
mikilvægt að foreldrar styðji við sjálfræði barnsins sem felst meðal annars í því að leyfa 
börnum að taka mikilvægar ákvarðanir samhliða því að veita þeim andlegan stuðning (Calvo 
o.fl., 2010). Stuðningur við sjálfræði er einskonar óáþreifanlegur stuðningur. Stuðningurinn 
stuðlar að aukinni ánægju, eykur áhugahvöt og eflir velfarnað sem leiðir til betri árangurs í 
þeirri íþrótt sem barnið vill stunda (Ingibjörg Vala Kaldalóns, 2015). 

Stuðningur við sjálfræði barna felst til að mynda í því að veita barni val, hvetja og hrósa, 
vera hvetjandi frekar en stýrandi, hvetja til frumkvæðis, hjálpa barni að skilja tilgang 
athafnar, hvetja til sjálfstæðrar hugsunar, hlusta á og taka tillit til gagnrýni barns, hvetja barn 
til að tjá tilfinningar, taka tillit til tilfinninga barns og virkja áhugahvöt barns til mismunandi 
athafna. Með þessu fylgja skýrar reglur og rammar sem halda utan um athafnir barnsins 
(Joussmete o.fl., 2008). Virk þátttaka foreldra skiptir einnig höfuðmáli. Að sýna áhuga á því 
sem barnið tekur sér fyrir hendur og að veita barninu hvatningu og hrós er eitt af 
lykilatriðum þess að barnið öðlist aukna trú á eigin getu (Pajares, 2006). Pynn og félagar 
(2019) gerðu rannsókn á uppeldisháttum foreldra sem stuðla að ánægju og velgengi í 
íþróttum barna. Tekin voru viðtöl við tíu foreldra og voru niðurstöðunum skipt upp í þrjá 
flokka. Fyrsti flokkurinn felur í sér stuðning við sjálfræði barna þar sem að megin þemun voru 
að hvetja barn til íþróttaþátttöku frekar en að þvinga, deila saman markmiðum, hvetja, hrósa 
og hafa gaman. Annar flokkurinn felur í sér að foreldrar byggja upp heilbrigt samband við 
þjálfara og íþróttafélag barnsins og þriðji flokkurinn felur í sér að foreldrar búi yfir 
tilfinningalegri hæfni sem er eiginleiki þess að stjórna tilfinningum innan sem og utan vallar. 
Fræðilega benda niðurstöðurnar á að stuðningur við sjálfræði barna í íþróttum sem og 
tilfinningaleg hæfni sé undirstaðan að góðum uppeldisháttum foreldra barna sem stunda 
íþróttir (Pynn o.fl., 2019).  

Foreldrar geta byrjað að styðja við sjálfræði barna sinna frá unga aldri þeirra. Aukinn 
stuðningur við sjálfræði allt niður til eins árs hefur sýnt að þau börn eru líklegri til að þróa 
með sér meiri þrautseigju, eiga auðveldara með að leysa ýmis verkefni, sýna þolinmæði og 
hafa meiri trú á eigin getu (Assor o.fl., 2002; Bindman o.fl., 2015). Í næstu köflum verður 
kafað dýpra ofan í þær aðferðir sem stuðla að eflingu sjálfræðis. Aðferðirnar sem fjallað 
verður um snúast meðal annars um að hvetja til vals og frumkvæðis, að útskýra tilgang 
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athafnar, að gefa tækifæri til gagnrýnis og sjálfstæðrar hugsunar, hvetja og hrósa og einnig 
að styðja við og hvetja til markmiðssetningar. 

4.1 Að hvetja til vals og frumkvæðis 

Samkvæmt sjálfsákvörðunarkenningunni (Ryan & Deci 2000) upplifa einstaklingar hæfni til 
sjálfræðis þegar þeir gera sér grein fyrir að markmið og áhugamál eru sjálfssprottin og koma 
frá eigin forsendum, þ.e. þegar þremur sálfræðilegu grunnþörfum mannsins hafa verið 
uppfylltar (Ingibjörg Vala Kaldalóns, 2015). Sálfræðilegar grunnþarfir, líkt og fyrr segir hér að 
ofan er að einstaklingur upplifir hæfni, finnur fyrir félagstengslum og upplifir sjálfræði, 
tilfinning þar sem athafnir eru gerðar út frá eigin vilja í samræmi við áhuga og gildi (Ryan & 
Deci 2000). 

Assor og félagar (2002) sýndu fram á í rannsókn sinni að foreldrar geta stutt sjálfræði 
barna sinna með þrennskonar hætti. Fyrsti þátturinn snýst um að aðstoða börn við að skilja 
tilgang athafnar (e. fostering relevance). Annar þátturinn snýst um að gefa börnum tækifæri 
til gagnrýnis (e. allowing criticism) og þriðji þátturinn snýst um að veita börnum val (e. 
providing choice). Að veita barni rými til vals gerir barninu kleift að velja athöfn eða verkefni í 
samræmi við markmið og áhuga. Rými til vals geta verið athafnir allt frá  verkefni í skólum 
yfir í val til íþrótta- og tómstundaiðkunar. Mikilvægt er að val barnsins sé markvisst ef gert er 
ráð fyrir að þessi þáttur sjálfræðis eigi að hafa áhrif á markmið og upplifun þess. Til að mynda 
verður upplifun barns á ákveðinni íþrótt ósköp lítil ef valið stendur á milli tveggja 
óáhugaverðra íþrótta (Assor o.fl., 2002). Í þeim tilfellum er mikilvægt að foreldrar leiðbeini 
börnum sínum að tilgangi íþróttarinnar. Næst verður fjallað um mikilvægi þess að útskýra 
fyrir barni tilgang athafnar. 

4.2 Að útskýra tilgang athafnar 

Við ákveðna athöfn þegar börnum er veitt rými til vals fá þau að velja á milli nokkurra kosta 
(Ingibjörg Vala Kaldalóns, 2020). Í sumum tilfellum getur valið verið á milli nokkurra 
óáhugaverðra kosta sem getur verið erfitt fyrir barnið að velja úr. Í stöðu sem þessari er 
líklegt að áhugi barnsins sé ekki fyrir hendi og því er mikilvægt að útskýra fyrir barninu gildi 
og þýðingu athafnarinnar (Assor o.fl., 2002). Foreldrar og aðrir umsjónaraðilar þurfa að taka 
tillit til tilfinninga barnsins og reyna að leiðbeina þeim að tilgangi athafnarinnar út frá settum 
markmiðum og gildum (Assor o.fl., 2002). Þannig fá börn tækifæri til að sjá athöfnina í öðru 
ljósi út frá eigin áhuga sem getur stuðlað að auknu sjálfræði.  

Segjum að 13 ára stúlka hafi mikinn áhuga á fótbolta og stefni á atvinnumennsku í 
framtíðinni. Hún er mjög dugleg að æfa sig með boltann en hefur ekki eins gaman af 
hlaupum og sprettum og mætti hún bæta þolið sitt til þess að ná enn lengra í íþróttinni. 
Foreldrar hennar hvetja hana til þess að taka aukaæfingu og fara út að hlaupa tvisvar í viku, 
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30 mínútur í senn. Henni finnst útihlaup ótrúlega leiðinleg. Athöfnin er þó mikilvæg fyrir 
hennar markmið. Foreldrar hennar útskýra fyrir henni ávinningin sem fylgir því að bæta þolið 
til þess að ná þeim markmiðum sem hún hefur sett sér. Í þessu tilfelli eru foreldrar hennar að 
leiðbeina henni að tilgangi athafnarinnar út frá því markmiði sem  að hún stefnir á, þ.e. að 
verða atvinnukona í fótbolta. Þegar stúlkan hefur áttað sig á tilgangi athafnarinnar og 
áhuginn er til staðar mun hún breyta hegðun sinni út frá eigin gildum og markmiðum. Athöfn 
hennar verður því sjálfráð, hún þurfti einungis örlitla leiðsögn (Assor o.fl., 2002).  

4.3 Að gefa tækifæri til gagnrýnis og sjálfstæðrar hugsunar 

Í 12 .og 13. grein í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns segir að virða skuli rétt 
barns til frjálsrar hugsunar og að tryggja barni sem myndað getur sínar eigin skoðanir rétt til 
að láta þær frjálslega í ljós. Taka skal tillit til skoðana þess í samræmi við aldur og þroska (lög 
um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 

Ef við höldum áfram með dæmið hér að ofan varðandi stúlkuna sem vildi bæta þolið sitt, 
foreldrar hennar þurftu að rökstyðja ávinning útihlaups en jafnframt að hlusta á hennar 
skoðanir. Foreldrar sem gefa börnum tækifæri til gagnrýnis og sjálfstæðrar hugsunar leyfa 
börnum sínum að gagnrýna þær athafnir sem barnið þarf að takast á við til að komast að 
settum markmiðum (Assor o.fl., 2002). Foreldrar hafa útskýrt tilganginn líkt og fjallað var um 
ásamt því að þeir veita barninu rými til að segja sína skoðun og virða hana. Það er ekki þar 
með sagt að barnið komist undan við að sinna þeim verkefnum sem þeim finnst leiðileg. 
Foreldrar þurfa að rökstyðja enn betur tilgang athafnarinnar þangað til að foreldrar og barn 
hafa komast að samkomulagi. Í sumum tilfellum þarf því að hjálpa börnum að öðlast jákvætt 
viðhorf gagnvart athöfninni (Assor o.fl., 2002).  

4.4 Að vera hvetjandi frekar en stýrandi 

Andstæðan við stuðning við sjálfræði barna er hegðun foreldra sem endurspeglast í stýrandi 
uppeldisháttum. Sá uppeldisháttur leggur áherslu á stýrandi hegðun foreldra frekar en að 
hvetja og styðja og getur það grafið undan sjálfræði barna (Assor o.fl., 2002; Ingibjörg Vala 
Kaldalóns, 2015). Það eru ýmsir þættir í lífi foreldra sem geta valdið því að þeir tileinki sér 
meiri stýrandi uppeldishætti  (e. controlling) frekar en að styðja við sjálfræði barna sinna (e. 
autonomy support). Grolnick (2003) heldur því fram að reynsla foreldra úr æsku geti haft 
mikið að segja. Foreldrar sem ólust upp við mikinn þrýsting eða pressu eru líklegri til þess að 
nota stýrandi uppeldisaðferðir við börn sín (Joussmete o.fl., 2008). Þunglyndi og/eða kvíði 
foreldra  getur stuðlað að stýrandi uppeldisháttum. Slæm efnahagsleg staða og mikil óvissa 
eru einnig þættir sem ýta undir stýrandi uppeldishætti foreldra (Joussmete o.fl., 2008). 
Stýrandi uppeldi foreldra getur að auki orsakast af hegðun barnanna, en rannsóknir benda til 
þess að börn með hegðunarvanda og litla sjálfstjórn kalli fram minni styðjandi og meiri 
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stýrandi hegðun frá foreldrum sínum (Joussmete o.fl., 2008). Dæmigert stýrandi uppeldi 
foreldra einkennist af mikilli stjórnsemi og þvingunum, endalausum skipunum, barnið fær 
lítið rými til gagnrýnis eða sjálfstæðrar skoðanna og markmiðssetningar eru í engu samráði 
við barnið. (Assor o.fl., 2005).  

Rannsóknir benda til þess að börn sem alast upp við stýrandi hegðun foreldra séu 
ólíklegri til að ná settum markmiðum og árangri (e.achieve) í þeim athöfnum sem þau taka 
sér fyrir hendur, hvort sem það er að ná árangri í námi, að ná árangri í íþróttum eða að klára 
ákveðin verkefni (Pomerantz o.fl., 2005). Að því sögðu eru börn sem alast upp í styðjandi og 
hvetjandi umhverfi mun líklegri til að ná árangri (Bindman o.fl., 2015).  

Einnig er hægt að horfa á hvetjandi og stýrandi hegðun foreldra út frá íþróttaþátttöku 
barna og er það skilgreint sem stuðningur annarsvegar og pressa/þrýstingur hinsvegar. 
Stuðningur er þá hvetjandi hegðun foreldra þar sem að þátttaka barna er tengd við ánægju 
og árangur á meðan að pressa frá foreldrum er stýrandi hegðun og er hún tengd við neikvæð 
upplifun barna í íþróttinni sem og aukins óánægju og kvíða (Grolnick, 2003). Algeng ástæða 
brottfalls er of mikil pressa frá foreldrum til að ná árangri. Flestir foreldrar vilja að börnum 
þeirra gangi vel en margt bendir til þess að pressa er ekki rétta leiðin að árangri (Dorsch, 
2016; Siggi Raggi, 2012).  

4.5 Að hvetja og hrósa  

Hvatning og hrós haldast í hendur þegar kemur að íþróttum og hreyfingu barna. Hvatning 
hvetur barnið áfram til þess að mæta á æfingar og síðan er hrósað fyrir frammistöðu (Beets 
o.fl., 2010. 

Samkvæmt sjálfsákvörðunarkenningunni hefjast athafnir barna yfirleitt út frá ytri 
hvatningu. Sú hvatning kemur oftast frá foreldrum og getur umbun í formi verðlauna verið 
helsta hvatningarleið barnsins (Calvo o.fl., 2010). Til dæmis ef foreldrar vilja hvetja 9 ára 
dreng til að byrja að æfa fótbolta. Drengurinn hefur ánægju að leika sér úti í fótbolta en hann 
nennir ekki að skuldbinda sig með því að mæta á æfingar. Foreldrar drengsins hafa grun um 
að honum muni finnast gaman á fótboltaæfingum og vilja því hvetja hann til þess að byrja. 
Foreldrarnir fá hann til þess að mæta með því að gera samkomulag, samkomulagið felst í því 
að ef drengurinn mætir þrisvar sinnum í viku verðlauna þau hann með því að fara í bíó. Smátt 
og smátt verður athöfn barnsins að innri hvöt ef athöfn er í samræmi við áhuga og gildi. Til 
þess að öðlast innri áhugahvöt er stuðningur foreldra mikilvægur en hann getur til dæmis 
verið í formi hróss. Þegar barn fær hrós er það ákveðin viðurkenning á því sem það hefur 
verið að gera. Hvatning og hrós eru leiðir til þess að auka sjálfstrú og öryggi barnsins (Calvo 
o.fl., 2010). Tökum dæmi, 10 ára drengur er nýbyrjaður að æfa fótbolta. Fljótlega eftir fyrstu 
æfingu varð liðið hans að fara að spila æfingaleik. Hann var ótrúlega stressaður og það eina 
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sem hann gerði inná fótboltavellinum var að hlaupa fram og til baka, hring eftir hring, og 
hann snerti aldrei boltann. Eftir fótboltaleikinn var faðir hans ótrúlega stoltur af honum og 
hrósaði honum í bak og fyrir. Næstu fótboltaleikir gengu út á það sama, en alltaf hrósaði 
faðir hans honum fyrir frábæra frammistöðu. Hægt og rólega fór sjálftrú og öryggi drengsins 
að aukast og með hverjum fótboltaleiknum sem leið varð drengurinn öruggari, hann varð 
betri og hann byrjaði að hafa áhrif á fótboltaleikinn. Sama hversu gömul við erum þá hafa 
allir þörf fyrir að gjörðir manns séu metnar og viðurkenndar (Bandura, 1997).  

4.6 Að aðstoða barn við markmiðssetningu 

Undirstaða góðs árangurs er að setja sér markmið og kunna að vinna úr þeim. Að kenna 
barni aðferðafræðina við að setja sér markmið er því afar mikilvæg (Hafrún Kristjánsdóttir, 
2016 b; Árni Sigfússon, 1993). Til þess að geta aðstoðað barn við að setja sér markmið þurfa 
foreldrar fyrst og fremst að hafa ákveðnar hugmyndir um hvernig best er að vinna til verka. 
Mikilvægt er að foreldrar geri sér grein fyrir aldri og þroska barnsins. Væntingar þurfa að 
hæfa hverju barni fyrir sig og aðstoða þau í samræmi við það. Það þarf að gefa sér tíma til 
þess að þjálfa upp hæfni til markmiðssetninga og aðstoða þau við að setja sér einfalt 
markmið sem hægt er að fylgja eftir. Þegar kemur að markmiðasetningu eru nokkrar 
grundvallarreglur sem gott er að hafa í huga (Árni Sigfússon, 1993). 

Í fyrsta lagi þurfa foreldrar og barn að átta sig á gildum og löngunum barnsins. 
Markmiðin þurfa því að vera í samræmi við gildi barnsins. Það þýðir ekki að foreldrar og barn 
setji þau markmið að það verði duglegt að mæta á fótboltaæfingu þegar áhuginn liggur á allt 
öðru sviði. Í öðru lagi þurfa markmiðin að tengjast áhuga barnsins. Það þýðir til dæmis ekki 
fyrir foreldra að setja barni markmið þess efnis að vera markahæsti leikmaður tímabilsins í 
knattspyrnu þegar áhugi barnsins liggur meira og minna sem markvörður. Í þriðja lagi þurfa 
bæði foreldrar og barn að hafa það í huga að til þess að ná settum markmiðum og árangri 
þarf að vinna fyrir þeim. Ef lítil vinna er sett í markmiðin þá eru minni líkur að árangur náist. 

Flestir foreldrar vilja það besta fyrir barn sitt, að það þroskist sem hamingjusamur 
einstaklingur. Stundum eiga foreldra það til að ætlast eitthvað af barninu sem óraunhæft er 
að ætlast til. Ef foreldrar vilja sjá barnið sitt þroskast og ná árangri á því sviði sem áhuginn 
liggur er mikilvægt að leggja eigin drauma til hliðar og leyfa barninu að uppfylla sinn eiginn 
draum. 
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5 Niðurstöður  

Markmið ritgerðarinnar var að skoða einstaka uppeldishætti foreldra sem stuðla að árangri 
barna í íþróttum með áherslu stuðning við sjálfræði. Rannsóknarspurningin sem sett var 
fram í inngangi var eftirfarandi; Hvaða áhrif hefur stuðningur foreldra á árangur barna í 
íþróttum með áherslu á stuðning við sjálfræði? Rannsóknarspurningunni verður svarað með 
því að taka saman þá meginþætti sem komið hefur fram í ofangreindri umfjöllun. 

Foreldrar eru fyrstu félagsmótunaraðilar barna og er það á þeirra ábyrgð að kenna 
börnum sínum um mikilvægi hreyfinga og stuðlað þannig að betri heilsutengdri hegðun 
(Lekes o.fl., 2009). Jákvæðar breytingar hafa orðið á þátttöku foreldra í íþróttum barna á 
undanförnum árum, þátttakan hefur aukist og er sífellt algengara að foreldrar mæti með 
börnum sínum á æfingar eða keppnir og taka þannig þátt í íþróttastarfinu. Ætla má að 
stuðningur foreldra sé einna mikilvægastur fyrir íþróttaþátttöku og árangri barna. Með 
aukinni þátttöku foreldra eykst áhugi og vilji barnsins til íþróttaþátttöku (Beets o.fl., 2010; 
Knattspyrnusamband Íslands, e.d.). Árangur barna í íþróttum virðist vera að mestu undir 
áhrifum umhverfisins en umhverfið sem einstaklingar alast upp við er sá þáttur sem hefur 
hvað mest áhrif á árangur í íþróttum. Foreldrar, vinir og jafningjar og þjálfari eru aðilar í 
umhverfi barns sem hafa mestu áhrif á árangur og velgengni barna (Bloom, 1985). 

Líkt og fram hefur komið getur stuðningur foreldra verið áþreifanlegur og 
óáþreifanlegur. Með áþreifanlegum stuðningi er átt við þegar foreldrar taka virkan þátt í 
æfingum eða leikjum, bæði sem áhorfendur og sem sjálfboðaliðar í kringum leiki eða 
fjáraflanir. Áþreifanlegur stuðningur telst einnig vera aðstoð frá foreldrum sem felur í sér 
skutl til og frá æfingum, fjárhagsleg útgjöld vegna æfingagjalda og mikilvægum búnaði, en 
rannsóknir hafa sýnt að skortur á áþreifanlegum stuðningi leiðir til minni þátttöku barna og 
jafnvel brotfalls (Beets o.fl., 2010). Óáþreifanlegur stuðningur er hinsvegar ósýnilegur 
stuðningur, einskonar tilfinningalegur stuðningur í formi hvatningar og hróss. Stuðningur á 
borð við hvatningu og hróss er mjög mikilvægur þegar kemur að íþróttaþátttöku barna en 
hvatning og hrós hefur áhrif á áframhaldandi íþróttaþátttöku barna og meiri áhuga sem leiðir 
til betri árangurs  (Calvo o.fl., 2010. Góð samskipti á milli barns og foreldris rennur einnig 
undir óáþreifanlegan stuðning, þ.e. að foreldrar ræði við börn sín um mikilvægi íþrótta og 
hreyfinga og að leyfa barninu að segja frá eigin upplifunum og skoðunum (Beets o.fl., 2010). 

Uppeldishættir foreldra skipta máli þegar stutt er við íþróttaþátttöku barna en segja má 
að uppeldishættir sem styðja við íþróttaþátttöku barna telst sem óáþreifanlegur stuðningur 
(Beets o.fl., 2010). Uppeldisháttur sem leiðir til árangurs, vellíðan og ánægju barna í íþróttum 
er til að mynda stuðningur við sjálfræði (Calvo o.fl., 2010). Stuðningur við sjálfræði barna í 
íþróttum felst í því að þjálfa barnið upp í að þekkja sig nógu vel til að það nái upp þeirri færni 
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að taka ákvarðarnir út frá eigin áhuga og vilja. Foreldrar geta stutt við sjálfræði allt niður til 
eins árs og sýna rannsóknir að þau börn sem fá stuðning við sjálfræði frá foreldrum sínum 
þrói með sér meiri þrautsegju, þolinmæði og hafa meiri trú á eigin getu (Assor o.fl., 2002; 
Bindman o.fl., 2015). Ýmsir þættir varðandi stuðning við sjálfræði barna hafa verið 
rannsakaðir út frá sjálfsákvörðurnarkenningunni en kenningin snýst um að einstaklingar, þar 
með talið börn, finni fyrir aukinni áhugahvöt með því að þjálfa upp hæfni, félagstengsl og 
sjálfræði. Með því að styðja við þessar sálfræðilegu grunnþarfir er líklegra að ánægjan eykst í 
þeirri íþrótt sem barnið tekur sér fyrir hendur, innri áhugahvöt verður meiri og árangur eykst 
út frá því. Sjálfsákvörðunarkenningin leitast við að finna innri áhugahvöt íþrótta með því að 
velta því fyrir sér hvað það er sem vekur áhuga barnsins, hvaðan kemur áhuginn og er 
áhuginn í samræmi við markmið og gildi.  

Áhugahvöt skiptist í innri áhugahvöt og ytri áhugahvöt. Í upphafi íþróttaþátttöku barna 
þarf oft að nota ytri hvatningu til að koma barninu af stað í íþróttaþátttöku. Yfirleitt er það 
gert með því að veita barninu ýmiskonar umbun í formi verðlauna. Með auknum stuðningi 
frá foreldrum getur áhugi barnsins aukist og verður hann þá í formi innri hvata þar sem 
áhuginn kemur að innan, frá eigin gildum og löngunum. Mikilvægt er að viðhalda 
áhugahvötinni í þeirri íþrótt sem barnið stundar þar sem að rannsóknir sýna að líkamleg 
hreyfing ungmenna stuðli að líkamlegum, andlegum og félagslegum þroska með auknu 
sjálfstrausti og félagslegri vellíðan (Coakley, 2011). Börn þurfa innri hvatnigu til þess að ná 
árangri í þeirri íþrótt sem það vill stunda, en til þess að öðlast innri hvatnigu þurfa foreldra að 
styðja við sjálfræði þeirra. Foreldrar þurfa að styðja markvisst við sjálfræði þeirra með því að 
að hvetja barnið til vals og frumkvæðis við upphaf íþróttaþáttöku, að útskýra fyrir barninu 
tilgang íþróttarinnar, að gefa barninu tækifæri til gagnrýnis og sjálfstæðrar hugsunar, að 
styðja barnið í þeirri íþrótt sem það vill stunda frekar en að stjórna því, að hvetja barnið og 
hrósa og í lokin að aðstoða barnið við markmiðssetningu. Með því að styðja við þessa sex 
þætti eykst sjálfræði barnsins og þar með talið öðlast barnið aukna sjálfstjórn og sjálfstrú. 
Barnið verður meðvitaðri um eigin vilja og markmið og finnur innra með sér hvað það er sem 
vekur áhuga. Innri áhugahvötin vekur innri áhuga barns sem leiðir til meiri ánægju og betri 
árangurs í íþróttum.  

Barn sem hefur öðlast meiri sjálfræði, er sátt með eigin gildi og markmið og er meðvitað 
um tilgang athafnar er líklegri til þess að komast á þann stað sem viljinn leiðir það. Líkt og 
körfuboltaþjálfarinn Wooden sagði þá snýst árangur um þá miklu vinnu og erfiði sem unnið 
hafði verið til þess að komast á þann stað sem náðst hefur. Með þessu hugarfari er vilji til 
þess að gera sitt allra besta á æfingum, í keppnum og innan sem utan vallar. Þá hefur 
árangur náðst (Perez o.fl., 2014). 
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6 Lokaorð 

Þegar rýnt er í niðurstöður ritgerðarinnar bendir margt til þess að áhrif foreldrastuðnings 
barna í íþróttum og stuðningur þeirra við sjálfræði barna er lykilatriði í íþróttaþátttöku og 
árangri barna. Hinsvegar er mikilvægt að foreldrar átti sig á aðkomu sinni og geri sér grein 
fyrir því hvort að stuðningur þeirra hafi jákvæð áhrif á íþróttaþátttöku barnanna. 
Niðurstöður ritgerðarinnar sýna að þátttaka og stuðningur foreldra stuðlar að því að áhugi 
barnsins á íþróttinni eykst og viljinn verður meiri. Með stuðning við sjálfræði samkvæmt 
sjálfsákvörðunarkenningunni eykst innri áhugahvötin sem stuðlar að góðum árangri barna í 
íþróttum, árangri þar sem barnið finnur fyrir eigin áhuga og vilja til íþróttarinnar og  sem felst 
í mikilli vinnu, erfiði, áhugasemi og metnaði. 

Það er margt í þessum niðurstöðum og niðurstöðum úr ýmsum fræðigreinum sem ég 
sjálf get tengt við frá minni æsku. Öll mín æska hafði mótast út frá knattspyrnuiðkun og 
merkilegt er að að rýna í hvaða áhrif foreldrar mínir höfðu á þátttöku mína sem barn. Það er 
ekki fyrr en ég var komin á fullorðinsaldur sem ég gerði mér grein fyrir hvað stuðningur 
foreldra minna við íþróttaþátttökuna og stuðingur við sjálfræði hafði jákvæð áhrif á áhuga 
minn og metnað við iðkunina sem leiddi til góðs árangurs í knattspyrnu. 

Hinsvegar er mikilvægt að hafa í huga að þó að niðurstöður úr mörgum rannsóknum 
sýna fram á jákvæð áhrif foreldra á árangur barna sinna er ekki hægt að alhæfa út frá öllum 
börnum eða öllum foreldrum. Horfa þarf á ýmsa þætti sem gæti haft áhrif á niðurstöðurnar. 
Til að mynda þarf að horfa út frá menningu fjölskyldna þar sem ólíkar uppeldisaðferðir eiga 
sér stað víðsvegar í heiminum. Flestar rannsóknir á þessu sviði ná einungis til vestrænna 
þjóða og væri því áhugavert að sjá niðurstöður út frá öðrum þjóðum. Einnig getur kyn 
foreldris eða barns haft áhrif á stuðning og þátttöku þar sem að rannsóknir sýna að kröfur og 
væntingar til drengja sé ólíkar kröfum og væntingum til stúlkna (Rahtawu o.fl., 2018) og væri 
því áhugavert að kanna hvort að stuðningur foreldra við íþróttaþátttöku barna og stuðningur 
við sjálfræði hafi ólík áhrif á árangur drengja og stúlkna. Eins væri áhugavert að rýna betur í 
þessar niðurstöður og gera eigindlega rannsókn þar sem afreksíþróttafólk væri borið saman 
við einstaklinga sem hættu íþróttaþátttöku og skoða hvort að reynsla þeirra út frá stuðningi 
foreldra við íþróttaþátttöku og stuðningur við sjálfræði þeirra hefði áhrif á ánægju og 
vellíðan í þeirri íþrótt sem það stundaði.  
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